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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	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	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท์	 :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)		 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 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

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
	 ชื่อภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 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.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	ระดับปริญญาตรี	ระบบปกติ 

มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	145	หน่วยกิต

2.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	ระดับปริญญาตรี	ระบบพิเศษ	(เทียบเข้า) 

มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	145	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	โดยเทียบกับหลักสูตร	4	ปี

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

ก. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 109 109

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

ไม่น้อยกว่า 46

21

25

46

21

25
2. วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรม

2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 63

51

6

6

63

51

6

6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6

จ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 145 145
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รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ส�าหรับนิสิตระบบปกติและระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	ทั้งโปรแกรม

ปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	

โดยนิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน	

30	หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

ส�าหรับนิสิตระบบปกติและระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	ทั้งโปรแกรม

ปกตแิละโปรแกรมสหกิจศกึษา	ลงทะเบยีนไม่น้อยกว่า	109	หน่วยกติ	

โดยนิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่

ก�าหนดไว้ได้

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนด

ให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	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

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

	 Applied	Mathematics	for	Civil	Engineers

  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	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	 การเขียนแบบกราฟิก	 3(2-2-5)

	 Graphic	Drawing

0300	140	 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Engineering	Mechanics	:	Statics

0301	210	 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ	 3(3-0-6)

	 Civil	Engineering	Materials	and	Testing

0301	211	 ปฏิบัติวัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ	1(0-3-0)

	 Civil	 Engineering	 Materials	 and	 Testing	 

	 Laboratory

0301	212	 ก�าลังวัสดุ	 3(3-0-6)

	 Strength	of	Materials

0301	230	 การส�ารวจ	 3(3-0-6)

	 Surveying

0301	231	 ปฏิบัติการส�ารวจ	 1(0-3-0)

	 Surveying	Laboratory

0301	232	 การส�ารวจภาคสนาม*	 1(80	ชั่วโมง)

	 Field	Survey

หมายเหตุ:	*	 คือ	 ผลการเรียนเป็นแบบ	 S	 หรือ	 U	 นับหน่วยกิต	

โดยก�าหนดไว้ช่วงปิดภาคเรียน	จ�านวนไม่น้อยกว่า	 80	

ชั่วโมง
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 2. วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้เรียน	

ไม่น้อยกว่า	63	หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนด

ให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	51	หน่วยกิต

0301	214	 ทฤษฎีโครงสร้าง1	 3(3-0-6)

	 Structural	Theory

0301	220	 อุทกวิทยา4	 3(3-0-6)

	 Hydrology

0301	312	 การวิเคราะห์โครงสร้าง1	 3(3-0-6)

	 Structural	Analysis

0301	314	 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก1	 4(3-2-8)

	 Reinforced	Concrete	Design

0301	320	 ชลศาสตร์4	 3(3-0-6)

	 Hydraulics

0301	321	 ปฏิบัติการชลศาสตร์4	 1(0-3-0)

	 Hydraulics	Laboratory

0301	322	 วิศวกรรมชลศาสตร์4	 3(3-0-6)

	 Hydraulic	Engineering

0301	340	 วิศวกรรมการทาง3	 3(3-0-6)

	 Highway	Engineering

0301	341	 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง3	 1(0-3-0)

	 Highway	Engineering	Laboratory

0301	350	 ปฐพีกลศาสตร์5	 3(3-0-6)

	 Soil	Mechanics

0301	351	 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์5	 1(0-3-0)

	 Soil	Mechanics	Laboratory

0301	352	 วิศวกรรมฐานราก5	 3(3-0-6)

	 Foundation	Engineering

0301	410	 การออกแบบอาคาร1	 3(3-0-6)

	 Building	Design

0301	411	 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง1	 3(3-0-6)

	 Prestressed	Concrete	Design

0301	412	 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก1	4(3-2-8)

	 Timber	and	Steel	Design

0301	414	 เทคโนโลยีคอนกรีต1	 3(2-3-5)

	 Concrete	Technology

0301	440	 วิศวกรรมขนส่ง3	 3(3-0-6)

	 Transportation	Engineering

0301	460	 การจัดการการก่อสร้าง2	 3(3-0-6)

	 Construction	Management

0301	497	 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา2*	 1(0-3-0)

	 Civil	Engineering	Seminar

หมายเหตุ:	*	คือ	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U	นับหน่วยกิต

	 1	คือ	กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

	 2	คือ	กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

	 3	คือ	กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมขนส่ง

	 4	คือ	กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน�้า

	 5	คือ	กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมเทคนิคธรณี

  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกจิศกึษา ให้เลอืกเรยีน	

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	จากรายวิชา	ต่อไปนี้

0300	180	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 Engineering	Entrepreneurship

0300	190	 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Big	Data	for	Engineers

0300	210	 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Railway	System	Engineering

0301	270	 วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร	 3(3-0-6)

	 Electrical	 Engineering	 and	 Illumination	 in	 

	 Buildings

0301	345	 การออกแบบทางรถไฟ	 3(3-0-6)

	 Rail	Track	Design

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	418	 วัสดุปอซโซลาน	 3(3-0-6)

	 Pozzolanic	Materials

0301	422	 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล	 3(3-0-6)

	 Water	Supply	and	Sanitary	Engineering

0301	424	 วิศวกรรมชลประทานและการระบาย	 3(3-0-6)

	 Irrigation	and	Drainage	Engineering
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0301	427	 อุทกวิทยาและน�้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	442	 วิศวกรรมการจราจร	 3(3-0-6)

	 Traffic	Engineering

0301	451	 การเพิ่มเสถียรภาพของดิน	 3(3-0-6)

	 Soil	Stabilization

0301	452	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ	 3(3-0-6)

	 ทางวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

	 Application	 of	 Computer	 in	 Geotechnical	 

	 Engineering	Design

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

	 Construction	Estimating	and	Specifications

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

	 งานวิศวกรรมโยธา

	 Drawing	of	Civil	Engineering	Project

0301	465	 การควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมโยธา	 3(3-0-6)

	 Supervision	of	Civil	Engineering	Work

0301	467	 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 3(3-0-6)

	 ในงานก่อสร้าง

	 Ethics	and	Law	for	Construction

0301	468	 การบริหารโครงการก่อสร้างด้านกฎหมาย	 3(3-0-6)

	 และความปลอดภัย

	 Law	 and	 Safety	 for	 Construction	 Project	 

	 Management

0301	470	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงาน	 3(3-0-6)

	 วิศวกรรมโยธา

	 Computer	Applications	for	Civil	Engineering

0301	471	 ระบบบ้านอัจฉริยะ	 3(3-0-6)

	 Smart	Home

0301	472	 ระบบปัญญาประดิษฐ์ในงานวิศวกรรมโยธา	 3(3-0-6)

	 Artificial	Intelligence	in	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

  2.3) กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรบัโปรแกรมปกต ิ6	หน่วยกติ	จากรายวชิา	ต่อไปนี้

0301	399	 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา	 3(240	ชั่วโมง)

	 Civil	Engineering	Training

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 6	หน่วยกิต	จากรายวิชา	

ต่อไปนี้

0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา*	 3(2-2-5)

	 Cooperative	Education	Preparation

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative	Education

หมายเหตุ	 *	คือ	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U	นับหน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต	นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่าน

รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แสดงแผนการศึกษา
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ระบบปกติ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1	

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100
หรือ

0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum	หรือ
วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

1(0-3-0)

3(3-0-6)

0300	120
หรือ

0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing	หรือ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

004x	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

004x	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 19-21

หมายเหตุ	*ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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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
หรือ

0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing	หรือ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0300	100
หรือ

0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum	หรือ
วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

1(0-3-0)

3(3-0-6)

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Statics

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

รวม 22-24

หมายเหตุ	*ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

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	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)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 19

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	214 ทฤษฎีโครงสร้าง
Structural	Theory	

3(3-0-6)

0301	220 อุทกวิทยา
Hydrology	

3(3-0-6)

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	414 เทคโนโลยีคอนกรีต
Concrete	Technology

3(2-3-5)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 20
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	232 การส�ารวจภาคสนาม
Field	Survey

1(80	ชั่วโมง)*

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	440 วิศวกรรมขนส่ง
Transportation	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

รวม 20

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

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	340 วิศวกรรมการทาง
Highway	Engineering

3(3-0-6)

0301	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
Highway	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0301	352 วิศวกรรมฐานราก
Foundation	Engineering

3(3-0-6)

0301	412 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
Timber	and	Steel	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

รวม 18
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
Civil	Engineering	Training	

3
(240	ชั่วโมง)*

รวม 3

หมายเหตุ	*	คือ	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา
Cooperative	Education	Preparation	

3(2-2-5)*

รวม 3

หมายเหตุ	*	คือ	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

ปีที่ 4 ภาคต้น

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	410 การออกแบบอาคาร
Building	Design

3(3-0-6)

0301	411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
Prestressed	Concrete	Design

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
Engineering	Elective	

3

รวม 11

หมายเหตุ	*ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16

ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	410 การออกแบบอาคาร
Building	Design

3(3-0-6)

0301	411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
Prestressed	Concrete	Design

3(3-0-6)

0301	497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
Civil	Engineering	Seminar

1(0-3-0)*

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering	Elective	

3

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering	Elective	

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม 19

หมายเหตุ	*ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

ปีที่ 4 ภาคปลาย โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	2
Civil	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering	Elective	

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม 11

ปีที่ 4 ภาคปลาย โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0199	499 สหกิจศึกษา
Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวม 3
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 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
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม
Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

0300	110

หรือ
0300	120

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer	Programming
หรือ
การเขียนแบบกราฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

หรือ
3(2-2-5)

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0301	230 การส�ารวจ
Surveying

3(3-0-6)

0301	231 ปฏิบัติการส�ารวจ
Surveying	Laboratory

1(0-3-0)

รวม 19
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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

หรือ
0300	120

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer	Programming
หรือ
การเขียนแบบกราฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

หรือ
3(2-2-5)

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2
Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Statics

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)

รวม 20
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	212 ก�าลังวัสดุ
Strength	of	Materials

3(3-0-6)

0301	232 การส�ารวจภาคสนาม
Field	Survey

1(80	ชั่วโมง)*

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	414 เทคโนโลยีคอนกรีต
Concrete	Technology

3(2-3-5)

รวม 18

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

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	214 ทฤษฎีโครงสร้าง
Structural	Theory

3(3-0-6)

0301	220 อุทกวิทยา
Hydrology

3(3-0-6)

0301	440 วิศวกรรมขนส่ง
Transportation	Engineering

3(3-0-6)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering	Elective

3

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Engineering	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม 18
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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	340 วิศวกรรมการทาง
Highway	Engineering

3(3-0-6)

0301	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
Highway	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0301	412 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
Timber	and	Steel	Design

4(3-2-8)

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	460 การจัดการการก่อสร้าง
Construction	Management

3(3-0-6)

0301	499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	2
Civil	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม 17
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ค�าอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	
21	หน่วยกิต
0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 โครงสร้างอะตอม	 ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมี	 ปริมาณ
สารสัมพันธ์	 เทอร์โมไดนามิกส์	 จลน์ศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมี	 สมดุล
กรด-เบส	สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมี
เบื้องต้น
	 Atomic	structure;	periodic	table;	chemical	bond-
ing;	 stoichiometry	 thermodynamics;	 chemical	 kinetics;	
chemical	 equilibrium;	 acid-base;	matters	 and	 state	 of	
matters;	electrochemistry;	introductory	organic	chemistry	
and	biochemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0202	 100	
เคมีทั่วไป
	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	100	
General	Chemistry

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟสิิกส์	
ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่
แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	
ระบบอนภุาคและการเคลือ่นทีแ่บบหมนุของวตัถแุขง็เกรง็	สมดลุกล	
การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	 ของไหล	สมบัติเชิงกลของสสาร	 อุณห
พลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
	 Introduction	to	physics	and	importance	of	phys-
ics;	 physical	 quantities;	 linear	motion;	Newton’s	 laws;	
projectile	and	circular	motions;	momentum	and	collisions;	
work	and	energy;	system	of	particles	and	rotational	motion	

of	 a	 rigid	body;	mechanical	 equilibrium;	 vibrations	 and	
waves;	sound	waves;	fluid;	mechanical	properties	of	matter;	
thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถติ	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	การเหนีย่วน�าเชงิ
แม่เหล็ก	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	สมบตัคิลืน่ของ
แสงและทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ
นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์
	 Electrostatics;	magnetic	materials;	magnetic	field;	
magnetic	 induction;	 capacitors	 and	 inductors;	 electric	
currents;	DC	and	AC	circuits;	electromagnetic	waves;	wave	
properties	of	light	and	optical	instruments;	introduction	to	
modern	physics;	 properties	 of	 nucleus;	 radioactive	 and	
nuclear	reaction

0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)

 Physics Laboratory 1

เงื่อนไขรายวิชา : 0204101 ฟิสิกส์ 1 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0204101 Physics1 or Co-requisite

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

0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)

 Physics Laboratory 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0204 102 Physic 2 or Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2
	 Laboratory	experiments	to	concord	with	0204	102	
Physics	2
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0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 1
	 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	การหา
อนพุนัธ์และการหาปรพินัธ์ของฟังก์ชนัค่าจรงิและค่าเวกเตอร์ฟังก์ชนั
ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งาน	การประยุกต์ใช้อนุพันธ์	 รูป
แบบยังไม่ก�าหนด	เทคนิคการหาปริพันธ์	บทน�าสู่ปริพันธ์เชิงเส้น	ปริ
พันธ์ไม่ตรงแบบ
	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit;	conti-
nuity;	 differentiation	 and	 integration	 of	 real-valued	 and	
vector-valued	functions	of	a	real	variable	and	their	applica-
tions;	Applications	 of	 derivative;	 indeterminate	 forms;	
techniques	of	integration;	improper	integrals

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

 Engineering Mathematics 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Prerequisite : 0 3 0 0  1 3 0  E n g i n e e r i n g 

Mathematics 1

	 อปุนยัเชงิคณติศาสตร์	ล�าดบัและอนุกรมของจ�านวนจรงิ	
การกระจายแบบอนกุรม	เทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชนัมลูฐาน	
การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	 เวกเตอร์	 เส้นตรงและระนาบใน
ปริภูมิสามมิติ	 แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร	
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร	 บทน�าสู ่สมการเชิง
อนุพันธ์และการประยุกต์
	 Mathematical	 induction;	sequences	and	series	
of	real	numbers;	Taylor	series	expansion	and	approximation	
of	 elementary	 functions;	 numerical	 integration;	 vectors;	
lines	and	planes	 in	 three	dimensional	 space;	 calculus	of	
vector	valued	functions	of	one	variable;	calculus	of	real-val-
ued	functions	of	two	variables;	introduction	to	differential	
equations	and	their	applications

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

 Applied Mathematics for Civil Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

Prerequisite : 0 3 0 0  1 3 1  E n g i n e e r i n g 

Mathematics 2

	 การวเิคราะห์ทางสถติ	ิทฤษฎคีวามน่าจะเป็น	การแจกแจง
ตัวอย่าง	การประมาณค่า	การทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน	 สหสัมพันธ์และการถดถอย	การประยุกต์สถิติ	 ในเชิง
วิศวกรรม

	 Statistical	analysis;	probability	theory;	sampling	
distribution;	approximations;	hypothesis	testing;	analysis	
of	variance;	correlation	and	regression;	applied	engineering	
statistics

 2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้เรียน	
25	หน่วยกิต
0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Workshop Practicum

	 หลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการใช้เครื่องมือชนิดต่าง	ๆ	
ตลอดจนความปลอดภัย	 ในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	 การ
ท�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 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Materials

	 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและคณุสมบตัิ
ต่าง	ๆ 	การกระบวนการผลติ	และการประยกุต์ใช้ในกลุม่หลกัทางวสัดุ
วิศวกรรม	เช่น	โลหะ	พอลิเมอร์	เซรามิกส์	คอมโพสิต	สมบัติเชิงกล
และการย่อยสลายของวัสดุ
	 Study	 of	 relationship	 between	 structures	 and	
properties;	production	processes	and	applications	of	main	
groups	of	engineering	materials	i.e.	metals,	polymers,	ce-
ramics	and	composites;	mechanical	properties	and	mate-
rials	degradation

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming

	 แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์	
การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 ภาษาในการเขียน
โปรแกรมในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	
Hardware	and	software	interaction;	Current	programming	
language;	Programming	practices
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0300 120 การเขียนแบบกราฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพ
ฉายและการเขียนรูปทรง	การให้ขนาดและการให้ค่าเผื่อ	 การเขียน
ภาพตัด	การเขียนภาพช่วย	การเขียนภาพคลี่	การเขียนภาพร่าง	การ
เขยีนแบบการประกอบและรายละเอยีดชิน้งาน	การเขยีนพืน้ฐานโดย
ใช้คอมพิวเตอร์
	 Lettering;	orthographic	projection;	orthographic	
drawing	and	pictorial	drawings;	dimensioning	and	toler-
ancing;	sections;	auxiliary	views	and	development;	freehand	
sketches;	 detail	 and	 assembly	drawings;	 basic	 comput-
er-aided	drawing

0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics : Statics

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสยีดทาน	พืน้ฐาน
ในการคิดงานเสมือนและ	ความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น
	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	
principle	 of	 virtual	work	 and	 stability;	 Introduction	 to	
dynamics

0301 210 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6)

 Civil Engineering Materials and Testing

	 พฤตกิรรมและสมบตัมิลูฐาน	การตรวจสอบและทดสอบ
วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา	ขั้นแนะน�า	เหล็กและเหล็กเสริม	ไม้	วัสดุ
งานทาง	วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาอื่น	ๆ	เช่น	โลหะ	อโลหะ	กระจก	
อะลมูเินยีม	และเหลก็กล้าไร้สนมิ	เป็นต้น	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อสมบตัิ
ของวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
	 Fundamental	behaviors	and	properties;	introduc-
tion	to	inspection	and	testing	of	various	civil	engineering	
materials;	steel	and	rebar,	wood,	highway	materials,	other	
civil	engineering	materials;	metal,	non-metal,	glass,	alumi-
num	and	stainless	steel	etc.	factors	influencing	behaviors	
and	properties	of	civil	engineering	materials

0301 211 ปฏิบัติการวัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและ 1(0-3-0)

 การทดสอบ

 Civil Engineering Materials and Testing  

 Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 210 วสัดใุนงานวศิวกรรมโยธา

และการทดสอบ หรอือาจเรยีนพร้อม

กันได้

Prerequisite : 0301 210 Civil Engineering 

Materials and Testing or 

Co-requisite

	 การตรวจสอบและการทดสอบของวสัดปุระเภทต่าง	ๆ 	ใน
งานวิศวกรรมโยธาขั้นแนะน�า	เหล็กและเหล็กเสริม	ไม้	วัสดุงานทาง	
วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาอื่น	ๆ
	 Introduction	to	inspection	and	testing	of	various	
civil	engineering	materials;	steel	and	rebar;	wood;	highway	
materials;	other	civil	engineering	materials

0301 212 ก�าลังวัสดุ 3(3-0-6)

 Strength of Materials

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : 

สถิตยศาสตร์

Prerequisite : 0 3 0 0  1 4 0  E n g i n e e r i n g 

Mechanics : Statics

	 แรงและหน่วยแรง	ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและ
ความเครียด	หน่วยแรงในคาน	แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	
การแอ่นตวัของคาน	แรงบดิ	การโก่งเดาะของเสา	วงกลมของมอร์และ
หน่วยแรงผสม	ทฤษฎีการวิบัติ
	 Forces	and	stresses;	stresses	and	strains	relation-
ship;	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�ารวจขัน้แนะน�า	งานสนามพืน้ฐาน	การท�าระดบั	หลกั
การรังวัดมุมและการใช้งานกล้องรังวัดมุม	 การรังวัดระยะทางและ
ทิศทาง	ความคลาดเคลื่อนในงานส�ารวจ	ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให	้
การปรับแก้ข้อมูล	การท�าโครงข่ายสามเหลี่ยม	การหาอะซิมุทและแบ
ริ่ง	การวงรอบ	ระบบพิกัดของวงรอบและการปรับแก้	การค�านวณหา
พืน้ที	่การค�านวณปรบัแก้ค่าระดบัอย่างละเอยีด	การเกบ็รายละเอยีด	
เพื่อการท�าแผนที่ภูมิประเทศ	การเขียนแผนที่	จีพีเอสขั้นแนะน�า	การ
ส�ารวจภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ
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	 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;	pre-
cise	leveling;	topographic	survey;	map	plotting;	introduction	
to	GPS;	Topographic	Surveying	with	unmanned	aerial	ve-
hicle	(UAV).

0301 231 ปฏิบัติการส�ารวจ 1(0-3-0)

 Surveying Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0 3 0 1  2 3 0  S u r v e y i n g  o r 

Co-requisite

	 การวัดระยะทางด้วยการนบัก้าว	การเกบ็รายละเอยีดด้วย
การใช้เทป	การท�าระดับแบบต่อเนื่อง	การหาระดับตามแนวเส้นและ
แนวตัดขวาง	 การตรวจสอบแนวเล็งของกล้องระดับ	 การหาเส้นชั้น
ความสูง	การท�าวงรอบด้วยเข็มทิศ	การรังวัดมุมราบและรังวัดมุมดิ่ง
ด้วยกล้องวดัมมุ	การท�าวงรอบปิดด้วยกล้องวดัมมุ	การค�านวณระยะ
ทางโดยใช้เทคนิคสเตเดีย	การวางโค้งแนวราบ	การหาต�าแหน่งโดย
ระบบจีพีเอส	การส�ารวจภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ
	 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	tra-
versing;	stadia	measurement;	horizontal	curves	layout;	and	
experience	with	GPS;	 topographic	 Surveying	with	 un-
manned	aerial	vehicle	(UAV)

0301 232 การส�ารวจภาคสนาม 1(80 ชั่วโมง)

 Field Survey

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ และ 0301 231 

ปฏิบัติการส�ารวจ หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0301 230 Surveying and 0301 

231 Surveying Laboratory or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการส�ารวจภาคสนามในพื้นท่ีท่ีก�าหนดให้	 โดยมี
เวลาการท�างานขั้นต�่า	 80	 ชั่วโมง	พร้อมท้ังน�าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

	 Field	surveying	at	a	given	area;	minimum	eighty	
working	hours	and	reports	are	required

 2. วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	ก�าหนด
ให้เรียนไม่น้อยกว่า	63	หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 
ก�าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า	51	หน่วยกิต
0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)

 Structural Theory

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 212 ก�าลังวัสดุ

Prerequisite : 0301 212 Strength of Materials

	 ทฤษฎีโครงสร้างข้ันแนะน�า	แรงปฏิกิริยา	แรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัดของโครงสร้างที่ค�านวณได้เชิงสถิตศาสตร์	สถิตศาสตร์
ด้วยกราฟิก	 เส้นอิทธิพลของโครงสร้างที่ค�านวณได้เชิงสถิตศาสตร	์
การเสยีรปูของโครงสร้างทีค่�านวณได้เชงิสถติศาสตร์โดยวธิพีืน้ทีข่อง
โมเมนต์	คานเสมือน	งานสมมติ	ทฤษฎีพลังงาน
	 Introduction	to	structural	theory;	reactions,	shears	
and	moments	in	statically	determinate	structures;	graphic	
statics;	influence	lines	of	determinate	structures;	deforma-
tions	of	determinate	structures	by	methods	of	moment-ar-
ea,	conjugate	beam,	virtual	work,	energy	theorem

0301 220 อุทกวิทยา 3(3-0-6)

 Hydrology

	 วัฏจักรของน�้า	 การหมุนเวียนของอากาศ	 การวัดข้อมูล	
ลม	ภูมิอากาศ	การเกิดฝนตก	การซึม	การไหลตามผิวดิน	น�้าท่า	การ
ระเหยและการคายน�้า	 การวัดน�้าฝนและน�้าล�าธาร	การวิเคราะห์	 ชล
ภาพ	 ชลภาพหน่ึงหน่วย	 การประมาณปริมาณฝนเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบ	การคาดคะเนค่าน�้าหลาก	การค�านวณน�้าหลาก	สถิติกับ
อุทกวิทยา	อ่างเก็บน�้า	น�้าใต้ดินและความเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม	
อุทกธรณีวิทยา	 การสึกกร่อนและผลกระทบต่องานก่อสร้างทาง
วิศวกรรม	 กระบวนการทางธรณีวิทยาของมหาสมุทร	 การจัดการ
ชายฝั่งทะเล	การจัดท�าแผนที่ทางวิศวกรรมธรณี
	 Hydrologic	cycles;	atmospheric	circulation	and	
data	 collections	precipitation;	 infiltration;	 overland	 flow;	
runoff;	Evapo-transpiration;	rain	and	stream	gauging;	hy-
drograph	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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ering	and	impact	on	engineering	construction;	geological	
processes	of	ocean;	coastal	management;	geological	engi-
neering	mapping

0301 312 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)

 Structural Analysis

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

Prerequisite : 0301 214 Structural Theory

	 การวิเคราะห์โครงสร้างท่ีค�านวณไม่ได้เชิงสถิตศาสตร	์
ด้วยวิธีการเสียรูปต่อเน่ือง	 วิธีมุมลาด-การแอ่นตัว	 วิธีการกระจาย
โมเมนต์	เส้นอทิธพิลส�าหรบัโครงสร้างทีค่�านวณไม่ได้เชงิสถติศาสตร์	
การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีประมาณ	 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์
โครงสร้าง
	 Analysis	of	statically	indeterminate	structures	by	
method	of	consistent	deformation;	methods	of	slope	and	
deflection;	moment	distribution;	influence	lines	of	indeter-
minate	structures;	approximate	analysis;	structural	analysis	
program

0301 314 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-2-8)

 Reinforced Concrete Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

Prerequisite : 0301 214 Structural Theory

	 คอนกรีตและเหล็กเสริม	พฤติกรรมมูลฐานของแรงตาม
แนวแกน	แรงดัด	แรงบิด	แรงเฉือน	แรงยึดเหนี่ยว	และแรงเหล่านี้
ร่วมกัน	การออกแบบช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี
หน่วยแรงใช้งานและวิธีก�าลัง	 การฝึกออกแบบ	 ทั้งการออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กและการให้รายละเอียด
	 Concrete	and	reinforcement;	fundamental	behav-
ior	in	axial	load;	flexure;	torsion;	shear;	bond	and	combined	
actions;	 design	of	 reinforced	concrete	 structural	 compo-
nents	 by	working	 stress	 and	 strength	design	methods;	
design	practice	in	reinforced	concrete	design	and	detailing

0301 320 ชลศาสตร์ 3(3-0-6)

 Hydraulics

	 คุณสมบัติของของไหล	สถิตยศาสตร์ของของไหล	การ
เคลือ่นทีข่องของไหล	สมการพลงังานในการไหลแบบคงที	่โมเมนตมั
และแรงพลวัตของการไหล	การวเิคราะห์แบบจ�าลองและมติิ	การไหล
ในท่อของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้	การไหลในรางเปิด	การวัดอัตรา
การไหล	ปัญหาการไหลแบบไม่คงที่

	 Properties	 of	 fluids;	 fluid	 statics	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์ หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0 3 0 1  3 2 0  Hyd r au l i c s  o r 

Co-requisite

	 การทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลภายใต้
เงื่อนไขต่าง	ๆ	 เชิงสถิตและพลวัตของการไหลในท่อและการไหลใน
ทางน�า้เปิด	การทดลองประกอบด้วย	เรือ่ง	จดุศนูย์กลางของความดนั	
จดุศนูย์เสถยีร	แรงกระแทกของล�าน�า้	มาตรเวนจรูี	่อตัราการไหลผ่าน
ช่องเปิดขอบคม	 อัตราการไหลผ่านฝาย	 การทดลองของเรย์โนลด์	
ความเสียดทานในท่อ	การสูญเสียรองในระบบท่อ	การไหลในทางน�้า
เปิด	เครื่องมือวัดกระแสน�้า	ประตูระบายน�้าและน�้ากระโดด	และการ
ทดสอบสมรรถนะของเครื่องสูบน�้า
	 	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	 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 322 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6)

 Hydraulic Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

  0301 220 อุทกวิทยา และ

  0301 350 ปฐพีกลศาสตร์

Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

  0301 220 Hydrology and

  0301 350 Soil Mechanics

	 การประยุกต์ใช้หลักของกลศาสตร์ของไหล/ชลศาสตร์
เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์	 การ
วเิคราะห์ระบบโครงข่ายท่อ	การกระแทกของน�า้	ป้ัมและกงัหนัน�า้	การ
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ไหลในทางน�า้เปิด	การออกแบบ	อ่างเกบ็น�า้	เขือ่น	และทางน�า้ล้น	แบบ
จ�าลองทางชลศาสตร์	การเคลื่อนตัวของตะกอนในทางน�้าไหล	ระบบ
การระบายน�้า
	 Application	of	fluid	mechanics	/	hydraulic	prin-
ciples	 to	 study	 and	 practice	 of	 hydraulic	 engineering;	
piping	systems;	water	hammer;	pumps	and	turbines;	open	
channel	flow;	design	of	reservoir;	dams;	spillways;	hydrau-
lic	models;	 sediment	 transportation	 in	 stream;	 drainage	
system

0301 340 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)

 Highway Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 322 วิศวกรรมชลศาสตร์ หรือ

อาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0301 322 Hydraulic Engineering 

or Co-requisite

	 ประวัติความเป็นมาของทางหลวง	การบริหารทางหลวง	
การวางแผนทางหลวง	 การวิเคราะห์การจราจร	 การออกแบบทาง
เรขาคณิตและการด�าเนนิการ	การเงนิและเศรษฐศาสตร์ทางหลวง	การ
ออกแบบผิวจราจรขั้นแนะน�า	 วัสดุทางหลวง	 การระบายน�้าในงาน
ทางหลวง	การก่อสร้างและบ�ารุงรักษาทางหลวง
	 Historical	of	highways;	highway	administration;	
highway	planning;	traffic	analysis;	geometric	design	and	
operations;	highway	finance	and	economic;	introduction	to	
pavement	design;	highway	materials;	highway	drainage;	
construction	and	maintenance	of	highways

0301 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-0)

 Highway Engineering Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 340 วศิวกรรมการทาง หรอือาจ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0301 340 Highway Engineering 

or Co-requisite

	 การทดสอบวัสดุการทางเพ่ือการออกแบบและการ
ควบคมุการก่อสร้างถนน	การทดสอบในห้องปฏบิตักิารและในสนาม
เพ่ือประเมินคุณสมบัติพื้นฐานของดินเดิมและวัสดุก่อสร้างเพื่อการ
ออกแบบถนน	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�าเนิดของดิน	 สมบัติดัชนีและการจ�าแนกประเภท
ของดนิ	การบดอดัดิน	ความซมึผ่านได้ของดนิและปัญหาการไหลซมึ
ของน�า้ในดนิ	หลกัของหน่วยแรงประสทิธผิลในมวลดนิ	การกระจาย
ของหน่วยแรง	ความสามารถในการอัดตัวได้ของดิน	ความต้านทาน
แรงเฉือนของดิน	ทฤษฎีแรงดันดิน	เสถียรภาพของผิวลาด	ก�าลังรับ
น�้าหนักบรรทุกของดิน	คุณสมบัติของหินและองค์ประกอบของหิน	
มวลหนิในทางวศิวกรรม	การจ�าแนกหนิทางวศิวกรรม	ธรรมชาตแิละ
คุณสมบัติของหิน	การขุดเจาะ	และบรรยายหิน
	 Soil	formation;	index	properties	and	classification	
of	soil;	compaction;
permeability	of	soil	and	seepage	problems;	principle	of	ef-
fective	 stresses	within	 a	 soil	mass;	 stress	 distribution;	
compressibility	of	soil;	shear	strength	of	soil;	earth	pressure	
theory;	slope	stability;	bearing	capacity;	properties	of	rock	
materials	and	rock	masses;	engineering	classifications	of	
rocks;	nature	and	properties	of	soils;	drilling	and	logging

0301 351 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0)

 Soil Mechanics Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics or 

Co-requisite

	 การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างดิน	 การหาค่า
ความถ่วงจ�าเพาะของเม็ดดิน	การวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดินโดยวิธี
ร่อนผ่านตะแกรงและโดยวิธีไฮโดรมิเตอร์	การหาพิกัดอัตเตอร์เบิร์ก	
การทดสอบความซมึได้ของน�า้ในดนิ	การทดสอบการอดัตวัในทิศทาง
เดยีว	การทดสอบหาก�าลงัเฉอืนโดยตรง	การทดสอบหาก�าลงัอดัแบบ
ไม่ถกูจ�ากดั	การทดสอบหาก�าลงัของดนิด้วยวธิกีารเฉือนโดยตรง	การ
ทดสอบหาก�าลังอัดแบบสามแกน	การบดอัดดินแบบมาตรฐาน	การ
ทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม	การทดลองแคลิฟอร์เนียแบ
ริ่งเรโชของดิน
	 Soil	exploration	and	sample	preparing;	specific	
gravity	of	soil	solids;	sieve	analysis	and	hydrometer	analy-
sis;	Atterberg	limits;	permeability	test;	consolidation	test;	
unconfined	 compression	 test;	 direct	 shear	 test;	 triaxial	
compression	test;	compaction	test;	field	density	test;	cali-
fornia	bearing	ratio	test
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0301 352 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)

 Foundation Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์

Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics

	 การเจาะส�ารวจดิน	 ก�าลังแบกทานของฐานราก	 การ
ออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเขม็	การวเิคราะห์การทรดุตวัของ
ชั้นดิน	ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดินด้านข้างและโครงสร้างกันดินและ
ก�าแพงเขม็พดื	การปรบัปรงุดนิเบือ้งต้น	การออกแบบฐานรากแพและ
ฐานรากแบบกล่องขัน้แนะน�า	การขดุเปิดผิวดนิและการขดุดนิแบบมี
ค�้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;	intro-
duction	to	mat	and	caisson	foundation	design;	introduction	
to	open	cut	and	braced	cut;	design	practice

0301 410 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6)

 Building Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design

	 อาคารรูปแบบต่าง	 ๆ	 ระบบพื้นแบบต่าง	 ๆ	 หลักการ
ออกแบบอาคารเบ้ืองต้น	น�า้หนกับรรทกุและแรงด้านข้างทีก่ระท�ากบั
อาคาร	 (แรงลมและแรงแผ่นดินไหว)	 การประมาณขนาดเสา	 การ
จ�าลองการวิเคราะห์อาคาร	3	มิติให้เป็น	2	มิติ	การออกแบบก�าแพง
รับแรงเฉือน	 การออกแบบเสา	 รับแรงดัดสองทาง	 การออกแบบ
ฐานรากอาคารสูง	 การออกแบบโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว	
ออกแบบโครงสร้างนั่งร้านและค�้ายัน
	 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;	 structural	 design	 to	 resist	 earthquake;	Scaffold	
and	bracing	design

0301 411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6)

 Prestressed Concrete Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design

	 หลกัการของคอนกรตีอัดแรง	การวเิคราะห์และออกแบบ
โดยวิธีอิลาสติกส�าหรับคานคอนกรีตอัดแรงแบบง่าย	 ก�าลังดัดและ
ก�าลังเฉือนของหน้าตัดคอนกรีตอัดแรง	ปริมาณการสูญเสียแรงอัด
บางส่วน	 การออกแบบท่ียึด	 การโก่งของคานแบบผสม	 ช้ินส่วน
คอนกรีตอัดแรงแบบต่อเนื่องขั้นแนะน�า
	 Principles	of	prestressed	concrete;	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

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

Prerequisite : 0301 214 Structural Theory

	 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	 องค์อาคารรับแรง
ดงึและแรงอดั	คาน	คาน-เสา	องค์อาคารประกอบ	คานหลกัทีป่ระกอบ
ด้วยแผ่นบาง	จุดต่อเชื่อม	วิธี	ASD	และ	LRFD	การฝึกออกแบบทั้ง
การออกแบบโครงสร้างไม้	 และโครงสร้างเหล็ก	 และการให้ราย
ละเอียด
	 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	design	and	
detailing

0301 414 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-5)

 Concrete Technology

 พื้นฐานของคอนกรีต	ส่วนผสมของคอนกรีต	 ชนิดของ
ปูนซีเมนต์	 คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ทางด้านเคมีและกายภาพ	
คุณสมบัติของมวลรวม	การเลือกสรรมวลรวม	สารเคมีผสมเพิ่ม	แร่
ธาตผุสมเพิม่ออกแบบส่วนผสม	คณุสมบตัขิองคอนกรตีสด	คอนกรตี
อายนุ้อยและคอนกรตีแขง็ตวัแล้ว	การควบคมุคุณภาพของคอนกรตี	
การปฏิบัติในงานคอนกรีต	ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต
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	 Background	of	 concrete;	 concrete	 ingredients;	
types	of	chemical	and	physical	properties	of	cement;	prop-
erties	 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 440 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6)

 Transportation Engineering

	 การวางแผน	การออกแบบและการประเมินระบบขนส่ง	
แบบจ�าลองการขนส่ง	 ระบบขนส่งทางน�้า	 ระบบขนส่งทางท่อ	 ระบบ
ขนส่งทางถนน	ระบบขนส่งทางราง	ระบบขนส่งทางอากาศ
	 Planning;	design	and	evaluation	of	transportation	
system;	transportation	models;	water	transportation;	pipe-
line	transportation;	road	transportation;	railway	transporta-
tion;	air	transportation

0301 460 การจัดการการก่อสร้าง 3(3-0-6)

 Construction Management

	 หลักการเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม	และหลกัการการบรหิาร
โครงการ	 ระบบการส่งมอบงาน	 องค์กรในงานก่อสร้าง	 ผังบริเวณ
ก่อสร้าง	การวางแผนโครงการ	เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่	เครือ่ง
มอืหนกัและเครือ่งจกัรในการก่อสร้าง	วธิวีถีิวกิฤต	(CPM)	การจดัการ
ทรัพยากร	 การวัดความก้าวหน้าของงาน	 ความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง	ระบบคุณภาพ	แนวคิดแบบลีน
	 Principles	 of	 engineering	 economics	 and	 con-
struction	management;	project	delivery	 systems;	project	
organization;	site	layout;	project	planning;	modern	construc-
tion	 technology;	 construction	 equipments;	 critical	 path	
method	(CPM);	resource	management;	progress	measure-
ment;	construction	safety;	quality	systems;	Lean	concept.

0301 497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0)

 Civil Engineering Seminar

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 หรือ 4

Prerequisite : Junior Standing or Senior 

Standing

	 ค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัสดุและเทคโนโลยีใหม่	ๆ	 รวมทั้งหัวข้อทางวิชาการวิศวกรรมโยธา

ในปัจจบัุน	เช่น	อาคารเขยีว	กฎหมายควบคมุอาคารและกฎหมายอืน่
ทีเ่กีย่วข้อง	เทคนคิงานก่อสร้าง	การประเมนิและเสรมิความมัน่คงแขง็
แรงของอาคาร	รบัฟังการบรรยายจากผูท้รงคุณวฒุทิัง้ภาคเอกชนและ
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	and	other	lows	for	
engineering;	 construction	 techniques;	 structural	 assess-
ment	and	 retrofit	of	buildings;	seminars	by	professionals	
and	experts;	reporting;	and	positive	attitude

  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
0300 180 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Entrepreneurship

	 แนวคิดการเป็นผู ้ประกอบการส�าหรับวิศวกร	 องค์
ประกอบของแผนธุรกิจ	 วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่	 การ
ศึกษาความเป็นไปได้	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน	
การตลาด	การผลติ	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์	การจดัท�าแผนธรุกจิ	
การท�าโครงงานแผนธุรกิจ	และมีการศึกษาดูงาน
	 Concepts	 of	 entrepreneurship	 for	 engineers;	
structures	 of	 business	plans;	 starting	up	 or	 developing	
business;	feasibility	study;	basic	knowledge	on	finance	and	
investment;	marketing;	production;	human	resource	man-
agement;	 preparation	 of	 business	 plan;	 business	 plan	
projects	and	study	visit

0300 190 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 Introduction to Big Data for Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite : 0300 110 Computer Program-

ming

	 ข้อมูลมหัตส�าหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม	 ระบบ
นิเวศน์	 ข้อมูลและวิทยาการข้อมูลการแยกข้อมูลและการวิเคราะห์
ความรู้จากข้อมูลดิบหรือข้อมูลมหัต	การรวบรวมและการแสดงผล
ข้อมลู	ฐานข้อมลูเบือ้งต้น	พืน้ฐานของปัญญาประดษิฐ์ในการวเิคราะห์
ข้อมูลมหัต
	 Big	data	for	engineering	analytics;	data	ecosys-
tem	and	data	science;	extraction	and	analysis	of	knowledge	
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from	data	 or	 big	data;	 data	 collection	and	visualization;	
introduction	to	database;	basic	of	artificial	intelligence	in	
big	data	analytics

0300 210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Railway System Engineering

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง	 แนวนโยบาย	 การ
วางแผน	และการพัฒนาโครงการ	การคาดการณ์ปริมาณการเดินทาง
และการใช้การขนส่งทางราง	 การบริหารโครงการในระบบขนส่งทาง
ราง	โครงสร้างทางรถไฟ	ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน	สถานีรถไฟ	
ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟ	 ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ	 ระบบ
อาณตัสิญัญาณและการสือ่สาร	การก่อสร้างงานโยธา	การเดนิรถ	การ
บริหารการซ่อมบ�ารุง	 การด�าเนินธุรกิจในระบบขนส่งทางราง	 และ
รถไฟความเร็วสูง
	 History	 and	evolution	 of	 rail	 transport	 system;	
policy	planning	and	project	development;	forecast	of	travel	
demand	and	using	rail	transport;	project	management	in	
rail	transport	system;	railway	track	structure;	bogies	and	
motive	power;	railway	station;	railway	electrification	system;	
electrical	 system	 in	 rolling	 stock;	 signaling	 system	and	
communication;	 civil	 construction;	 railway	 operation;	
maintenance	management;	 business	 operation	 in	 rail	
transport	system	and	high	speed	train

0301 270 วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร 3(3-0-6)

 Electrical Engineering and Illumination in  

 Buildings

	 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	แรงดัน	ก�าลงัไฟฟ้า	
หม้อแปลง	 ระบบไฟฟ้าสามเฟส	สายล่อฟ้า	 และการออกแบบระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง	 ไฟฟ้าก�าลัง	 ภายในอาคาร	มาตรฐานและชนิดของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร	ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
	 D.C.	and	A.C.	circuit;	voltage;	power;	transform-
ers;	three-phase	systems;	lightning	rod;	luminary	interior	
design;	 electric	 power	 line	 design;	 standard	 and	 type	
of	electrical	equipment;	Sanitary	engineering

0301 345 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6)

 Rail Track Design

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

Prerequisite : Junior Standing or higher

	 ความรู ้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการขนส่งระบบรางและการ
บรหิารกจิการรถไฟ	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัล้อเลือ่นและการเคลือ่นที่
และการหยุดขบวนรถที่มีผลต่อทางรถไฟ	การออกแบบวางแนวเส้น
ทาง	 ส�าหรับระบบรถไฟระหว่างเมือง	 รถไฟชานเมือง	 และรถไฟใน
เมือง	 โครงสร้างทางรถไฟและองค์ประกอบ	พร้อมการค�านวณ
ออกแบบ	ความมั่นคงของทางที่ใช้รางเชื่อมยาว	ความรู้เบื้องต้นของ
ระบบอาณัติสัญญาณ	และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเดินรถที่
เกี่ยวกับงานโยธา
	 Basic	 knowledge	 of	 rail	 transport	 system	and	
railway	 business	 administration;	 introduction	 to	 rolling	
stock;	train	moving	and	stop	effected	to	rail	track;	rail	track	
design	for	inter-city	rail;	suburban	rail	and	urban	rail;	rail	
track	 structure	 and	composition	with	 calculated	design;	
stability	of	rail	track	in	 long	rail	 link;	Basic	knowledge	of	
signaling	system	and	facilities	in	railway	operating	related	
to	civil	work

0301 360 การจัดการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Economics Management

	 หลกัการจดัการ	วธิกีารเพ่ิมผลผลติ	มนษุยสมัพนัธ์	ความ
ปลอดภยั	กฎหมายพาณชิย์	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบือ้งต้น	การเงนิ	
การตลาด	การบริหารโครงการ	วิธีการเปรียบเทียบค่าเสื่อมราคา	การ
ประเมินค่า	 การทดแทนทรัพย์สิน	 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน	
การประมาณค่าผลสืบเนื่องของภาษีเงินได้	 การคิดต้นทุนโครงการ	
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
	 Principle	of	management;	methods	of	increasing	
productivity;	 human	 relation;	 safety;	 commercial	 laws;	
basis	of	engineering	economy;	finance;	marketing;	project	
management;	methods	of	comparison;	depreciation;	eval-
uation	 of	 replacement;	 risk	 and	uncertainty;	 estimating	
income	tax	consequences;	project	cost	evaluation;	project	
feasibility	study
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0301 415 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6)

 Bridge Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design

	 หลักเกณฑ์ในการออกแบบ	 วัสดุในการก่อสร้างสะพาน	
การออกแบบสะพานประเภทคอนกรีตอัดแรงโดยวิธี	LRFD	เทคนิค
การก่อสร้างสะพานสมัยใหม่
	 General	design	consideration;	bridge	construc-
tion	Materials;	design	of	prestressed	concrete	bridge	using	
LRFD;	modern	bridge	construction	techniques

0301 416 วิศวกรรมแผ่นดินไหว 3(3-0-6)

 Earthquake Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

Prerequisite : 0301 214 Structural Theory

 แผ่นดนิไหวขัน้แนะน�า	สาเหต	ุค�าศพัท์พืน้ฐาน	ขนาดและ
ความรุนแรงของแผ่นดินไหว	แผ่นดินไหวในอดีตและบทเรียนที่ได้
รบั	ทฤษฎขีองการสัน่ไหวและหลกัการของ	response	spectrum	ขัน้
แนะน�า	การวเิคราะห์แรงด้านข้างในอาคาร	หลกัการของแรงเทยีบเท่า	
การออกแบบเพ่ือรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	
การตอบสนองของดินต่อแผ่นดินไหว	 และหลักการลดการสั่น
สะเทือนของโครงสร้าง
	 Introduction	 to	 earthquakes;	 causes	 of	 earth-
quakes;	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

0301 417 วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(3-0-6)

 Finite Element Method

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 212 ก�าลังวัสดุ

Prerequisite : 0301 212 Strength of Materials

 วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นแนะน�า	 การสร้างสมการ
ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยวธิกีารโดยตรง	การประมาณค่าในช่วง	การสร้าง
สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยวิธีการแปรผัน	วิธีการสร้างชิ้นส่วนย่อย
โดยใช้ไอโซพาราเมทรกิซ์ขัน้แนะน�า	การอนิทเิกรทเชงิตวัเลข	และการ
ใช้โปรแกรมไฟไนต์	เอลิเมนต์ในการแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมโยธา

	 Introduction	to	finite	element	method;	formulation	
of	finite	element	equations	using	the	direct	method;	inter-
polation;	formulation	of	finite	element	equations	using	the	
variational	method;	introduction	to	isoparametric	formula-
tion;	numerical	integration;	and	applications	to	civil	engi-
neering	problems	using	finite	element	program

0301 418 วัสดุปอซโซลาน 3(3-0-6)

 Pozzolanic Materials

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 414 เทคโนโลยีคอนกรีต

Prerequisite : 0301 414 Concrete Technology

ทบทวนเรือ่งเทคโนโลยคีอนกรตี	สารซเีมนต์และวสัดผุสมเพิม่	สมบตัิ
ทางกลและทางเคมีของวัสดุปอซโซลาน	ปฏิกิริยาปอซโซลาน	 วัสดุ
ปอซโซลานชนดิต่าง	ๆ 	การใช้วสัดปุอซโซลานในงานคอนกรตี	สมบตัิ
ของคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
	 Review	 of	 concrete	 technology;	 cement	 and	
mineral	 admixture;	 physical	 and	 chemical	 properties	 of	
pozzolanic	materials;	pozzolanic	reation;	types	of	pozzola-
nic	materials;	 use	 of	 pozzolanic	materials	 in	 concrete;	
properties	of	concrete	with	pozzolanic	materials

0301 422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)

 Water Supply and Sanitary Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

	 แหล่งน�้าผิวดินและใต้ดิน	คุณภาพน�้า	 มาตรฐานน�้าดื่ม
และแหล่งน�า้	การผลติน�า้ประปา	การสร้างตะกอนและการรวมตะกอน	
การตกตะกอน	การกรอง	การฆ่าเชื้อ	 การก�าจัดความกระด้าง	 การ
ก�าจดัเหลก็และแมงกานสี	การก�าจดักลิน่และรส	การขนส่งและการก
ระจายน�้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	trans-
mission	and	distribution;	principles	of	municipal	wastewa-
ter	treatment
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0301 424 วิศวกรรมชลประทานและการระบาย 3(3-0-6)

 Irrigation and Drainage Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

	 ความต้องการน�้าใช้ในด้านชลประทาน	 เทคนิคประยุกต์
ในการใช้น�้า	การส่งน�้า	การควบคุมและบังคับ	ลักษณะการระบายน�้า
ในดิน	ผลของการเพาะปลูก	 การค�านวณปริมาณน�้าส่วนเกิน	 การ
ออกแบบระบบระบายน�้าบนดิน	การออกแบบระบบระบายน�้าใต้ดิน
	 Irrigation	water	 application	 techniques;	water	
convergence;	control	and	acquisition;	soil	drainage	char-
acteristics;	 effects	 of	 cultivation	practice;	 excess	water	
computations;	surface	drainage	design;	subsurface	drainage	
design

0301 427 อุทกวิทยาและน�้าท่าในชุมชนเมือง 3(3-0-6)

 Urban Hydrology and Stormwater

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 220 อุทกวิทยา

Prerequisite : 0301 220 Hydrology

	 ผลกระทบจากมนุษย์ท่ีมีต่อวงจรอุทกวิทยาขั้นแนะน�า	
โดยเน้นที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง	 ผลก
ระทบจากการพัฒนาของชุมชนเมืองที่มีต่อปริมาณและคุณภาพของ
น�้าท่าข้ันแนะน�า	 การจัดการน�้าท่าของชุมชนเมืองในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ	ผลกระทบจากการพัฒนาชุมชนเมืองที่มีต่อน�้าใต้ดินข้ัน
แนะน�า	กรณีศึกษา
	 An	introduction	to	human	impacts	on	the	hydro-
logical	 cycle	with	an	emphasis	on	 the	additional	 factors	
that	need	consideration	in	urban	environments;	an	intro-
duction	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	groundwater;	case	studies

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

 Water Resources Management

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 220 อุทกวิทยา และ

  0301 320 ชลศาสตร์

Prerequisite : 0301 220 Hydrology and

  0301 320 Hydraulics

	 ปัญหาการจดัการทรพัยากรน�า้	หลกัการจดัการทรพัยากร
น�้า	 การจัดการน�้าในโครงการชลประทาน	 โครงการแหล่งน�้าเพ่ือการ
อปุโภคบรโิภคและอตุสาหกรรม	วธิวีดัและวเิคราะห์ข้อมลู	การจดัการ

น�้า	ระบบเก็บกักน�้า	การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด	การจัดการทรัพยากร
น�้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

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ

Prerequisite : 0301 230 Surveying

	 หลักการของการส�ารวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ	
กล้องและการถ่ายภาพ	มาตราส่วนภาพถ่ายทางอากาศ	การวัดพิกัด
ภาพถ่ายทางอากาศ	การวางแผนการบิน	ภาพโมเสค	การปรับแก้	การ
จัดภาพ	การสร้างภาพสามมิติ
	 Basic	concepts	of	photogrammetry;	cameras	and	
photography;	scale	of	aerial	photograph;	coordinate	mea-
surement	 of	 aerial	 photograph;	 flight	 planning;	mosaic;	
rectification;	orthophotography;	stereoscopic	plotting

0301 434 การส�ารวจเส้นทาง 3(3-0-6)

 Route Surveying

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ

Prerequisite : 0301 230 Surveying

	 เทคนคิการส�ารวจ	การออกแบบเส้นทาง	โค้งทางราบและ
โค้งทางดิ่ง	 งานดิน	การวางแนวเส้นทาง	การส�ารวจเพ่ือการก่อสร้าง
ทาง
	 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	ค่าที่วัดได้จาก	GPS	และความคลาดเคลื่อน	วิธีการส�ารวจ	การ
ประมวลผลข้อมูล	การประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
 Fundamental	of	satellite	surveying;	satellite	orbit	
motion;	Global	Positioning	System	satellite;	GPS	observables	
and	errors;	surveying	method;	data	processing;	applications	
in	Thailand
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0301 442 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6)

 Traffic Engineering

	 พฤติกรรม	และทฤษฎีการจราจร	ถนน	ยานพาหนะ	เวลา
ในการเดินทาง	 และความล่าช้า	 ปริมาณจราจรและการไหลของการ
จราจร	ความจขุองถนน	ทางแยกทางข้าม	อบุตัเิหตทุางถนน	สญัญาณ
จราจร	 เครื่องมืออุปกรณ์ให้สัญญาณจราจร	การออกแบบสัญญาณ
ไฟจราจร	การด�าเนินการ	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 451 การเพิ่มเสถียรภาพของดิน 3(3-0-6)

 Soil Stabilization

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์

Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics

	 คณุสมบตัทิางวศิวกรรมของดนิทีใ่ช้เป็นฐานรากและวสัดุ
ก่อสร้าง	การปรบัปรงุคุณสมบตัขิองดนิด้วยวิธเีชงิกล	วธิทีางเคม	ีการ
ใช้ไฟฟ้า	และการใช้อุณหภูมิ	การลดปริมาณน�้าในดิน	เทคนิคการจม
เสาเข็ม	การซ่อมแซมฐานรากและปัญหาพิเศษอื่น	ๆ
	 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;	dewatering;	
pile	 sinking	 techniques;	 underpinning	 and	other	 special	
problems

0301 452 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 3(3-0-6)

 ทางวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

 Application of Computer in Geotechnical  

 Engineering Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์ และ

  0301 352 วิศวกรรมฐานราก

Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics  

and 0301 352 Foundation 

Engineering

	 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรทชีต	และ/หรือ	โปรแกรม
เฉพาะด้าน	 ในการวิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพีและ
ฐานราก	เช่น	การประมาณการทรดุตวัแบบอดัตวัคายน�า้	การวเิคราะห์
การไหลของน�้าในดิน	การวิเคราะห์ก�าลังรับน�้าหนักฐานรากต้ืนและ
ฐานรากเสาเข็ม	การวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดินตัด-ดินถม

	 Application	of	spreadsheet	program	and/or	spe-
cific	software	in	analysis	and	design	of	geotechnical	engi-
neering	design	such	as	estimation	of	consolidation	settle-
ment;	seepage	analysis;	bearing	capacity	of	 footing;	pile	
capacity	and	slope	stability	analysis

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

 Construction Estimating and Specifications

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design

	 สัญญา	 รายการประกอบแบบ	 เอกสารการประมูล	หลัก
และระบบในการประมาณราคา	การประมาณราคาอย่างละเอียด	การ
ถอดวัสดุ	 การท�าตารางแสดงจ�านวนราคาของวัสดุและแรงงานของ
อาคาร	การประมาณการวสัดแุละแรงงานของงานดนิ	งานฐานราก	งาน
คอนกรีต	งานไม้แบบ	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	งานโครงสร้างหลังคา
และวัสดุมุงหลังคา	 งานเพดาน	 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น	 งานผนัง	
งานประตู	งานหน้าต่าง	งานบันได	งานสุขภัณฑ์	และงานประปา	งาน
สุขาภิบาล	 งานไฟฟ้า	 งานปรับอากาศ	ตลอดจนงานเบ็ดเตล็ด	ค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงาน	ภาษีอากร	ก�าไร	และตัวอย่างในการประมาณ
ราคา
	 Contracts;	 specifications;	 bidding	documents;	
principle	and	estimation;	take-off	method;	bill	of	quantity;	
material	and	labor	cost	estimating	for	earth	work;	founda-
tion;	concrete;	formwork;	rebar	including	architectural	work;	
sanitary;	 electric;	mechanical	 system	 and	 other	 factors	
involve	in	estimation;	and	study	of	cost	estimatin

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

 วิศวกรรมโยธา

 Drawing of Civil Engineering Project

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 120 การเขียนแบบกราฟิก

Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing

	 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมสองมิติและสามมิติ	 แบบ
ชนดิต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในโครงการทางด้านวศิวกรรมโยธาหรอืในงานก่อสร้าง	
เช่น	 แบบส�าหรับก่อสร้าง	แบบการก่อสร้างจริง	 แบบงานมาตรฐาน	
แบบงานเฉพาะด้าน	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
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0301 465 การควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)

 Supervision of Civil Engineering Work

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 460 การจัดการการก่อสร้าง 

หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0301 460 Construction Manage-

ment or Co-requisite

	 การควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมโยธาท้ังงานก่อสร้าง
อาคารและงานโครงสร้างมลูฐาน	รวมทัง้อาจมกีารเยีย่มชมหน่วยงาน
ก่อสร้างด้วย
	 Supervision	 for	 civil	 engineering	work	 both	
building	 construction	 and	 infrastructure	 as	well	 as	 site	
visit

0301 467 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3(3-0-6)

 ในงานก่อสร้าง

 Ethics and Law for Construction

	 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง	
ได้แก่	 พระราชบัญญัติ	 กฎกระทรวง	 เทศบัญญัติ	 เกี่ยวข้องกับ
โครงการก่อสร้าง	และตัวอย่างกรณีศึกษา
	 Ethics	and	laws	for	construction;	Act	of	Parlia-
ment;	ministerial	regulation;	municipal	law	which	relate	to	
the	construction	project;	case	study

0301 468 การบริหารโครงการก่อสร้างด้านกฎหมาย 3(3-0-6)

 และความปลอดภัย

 Law and Safety for Construction Project  

 Management

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 460 การจัดการการก่อสร้าง 

หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0301 460 Construction Manage-

ment or Co-requisite

	 การบริหารโครงการก่อสร้างด้านต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างท่ีต้องขออนุญาต	 เช่น	พระราช
บัญญัติ	 กฎกระทรวง	กฎหมายผังเมือง	กฎหมายสิ่งแวดล้อม	และ
เทศบัญญัติ	 เป็นต้น	และความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง	 รวม
ทั้งสัญญา	ข้อก�าหนด	และจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม
	 Construction	 project	management	 including	
relevant	laws	for	permission	in	construction	such	as	Act	of	
Parliament;	ministerial	regulation;	urban	law;	environmen-
tal	law	and	municipal	law;	and	safety	in	construction	site;	
as	well	as	contract;	specification;	engineering	ethics

0301 470 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงาน 3(3-0-6)

 วิศวกรรมโยธา

 Computer Applications for Civil Engineering

	 การน�าเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัมาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพในงาน	ด้านวิศวกรรมโยธา	ได้แก่	การใช้โปรแกรม
ส�าเรจ็รปูด้านวศิวกรรม	การใช้งานโปรแกรมตารางค�านวณ	การเขยีน
โปรแกรมส�าหรับงานวิศวกรรมโยธา
	 Usages	of	the	present	computer	technology	for	
efficiencies	in	civil	engineering	related	field	such	as	using	
engineering	application;	spread-sheet	and	computer	pro-
gram	developing	for	civil	engineering	works

0301 471 ระบบบ้านอัจฉริยะ 3(3-0-6)

 Smart Home

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบ้านอัจฉริยะ	พื้นฐานระบบเครือข่าย
ส�าหรับการส่ือสารระหว่างอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ	 โปรแกรมหรือ
แพลตฟอร์มส�าหรับระบบบ้านอัจฉริยะ	อุปกรณ์ไอโอทีส�าหรับระบบ
บ้านอจัฉริยะ	การตัง้ค่าการใช้งาน	การสัง่งานอปุกรณ์	การสร้างระบบ
อัตโนมัติ	ระบบแบ่งเวลา
	 Basic	 knowledge	 of	 smart	 home	 systems;	
networking	 fundamentals	 for	 communication	 between	
smart	home	devices;	program	or	platform	for	a	smart	home	
system;	IoT	devices	for	smart	home	systems;	smart	home	
configuration;	smart	home	control;	smart	home	automation;	
time	sharing	system

0301 472 ระบบปัญญาประดิษฐ์ในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)

 Artificial Intelligence in Civil Engineering

	 ระบบปัญญาประดษิฐ์ขัน้พืน้ฐาน	สถาปัตยกรรมและการ
ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์	 ตัวอย่างอัลกอริทึมของระบบปัญญา
ประดษิฐ์	การประยกุต์ใช้งานระบบปัญญาประดษิฐ์	ในงานวศิวกรรม
โยธา
	 Basic	of	artificial	intelligence;	artificial	intelligence	
architecture	and	applications;	example	of	an	artificial	intel-
ligence	system	algorithm;	artificial	intelligence	applications	
in	civil	engineering
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0301 481 การรับรู้ระยะไกลในอุทกวิทยา 3(3-0-6)

 Remote Sensing in Hydrology

 หลักการมูลฐานของการรับรู้ระยะไกล	ดาวเทียมส�ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติและการรับรู้	 การวิเคราะห์การประมวลผลภาพ	
การแปรภาพถ่ายดาวเทียม	การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลทาง	
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านอุทกวิทยา	การใช้ที่ดิน	น�้าฝน	การ
คายระเหยน�้าผิวดิน	 ความช้ืนในดิน	 และการจัดการแหล่งน�้า	 การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 Fundamental	of	remote	sensing;	natural	resourc-
es	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
สิง่แวดล้อม	ลกัษณะองค์ประกอบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รบัผลกระทบ	การ
ท�านายและการประเมนิด้านทรพัยากรทางกายภาพ	นเิวศวทิยา	คณุค่า
การใช้ประโยชน์	 และคุณภาพชีวิต	 มาตรการการป้องกันและการ
บรรเทาผลกระทบ	 แผนการติดตาม	 กรณีศึกษาโครงการที่มีการ
ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม	แนวคดิของระบบทางสิง่แวดล้อม	
เศรษฐศาสตร์ของการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานชุดระบบ
จดัการสิง่แวดล้อมและ	ISO	การตดิตามและการป้องกนัมลพิษ	กรณี
ศึกษา
	 Principles	 of	 environmental	management	 and	
assessment	of	environmental	impact;	description	of	envi-
ronmental	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

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

 ระบบท่อระบายน�้าเสียและน�้าฝน	 ปริมาณน�้าเสียชุมชน
และการแปรผัน	ปริมาณน�้าฝนและการแปรผัน	การออกแบบระบบ
ท่อระบาย	 ชลศาสตร์งานระบายน�้า	 เคร่ืองสูบและระบบสูบ	 การ
ออกแบบสถานีสูบน�้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

  2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต
0301 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 3(240 ชั่วโมง)

 Civil Engineering Training

	 การฝึกงานในด้านทีเ่กีย่วข้องกบัวศิวกรรมโยธาในหน่วย
งานของภาครัฐ	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

	 นสิติด�าเนนิการศกึษาจดัท�าเค้าโครง	แผนงานการจดัการ
โครงงานด้านวศิวกรรม	แล้วน�าเสนอรายงาน	และสอบปากเปล่าเกีย่ว
กับโครงงานนั้น
	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0301 498 โครงงานทางวิศวกรรม

โยธา 1

Prerequisite : 0301 498 Civil Engineering 

Project 1

	 โครงงานจะต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและได้รับการ
อนุมัติจากอาจารย์	 นิสิตต้องด�าเนินการโครงงานวิศวกรรมให้ส�าเร็จ
พร้อมเขยีนรายงานฉบบัสมบรูณ์	และสอบปากเปล่าเกีย่วกบัโครงงาน
นั้น
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	 The	project	must	be	related	to	the	area	of	study	

and	approved	by	faculty.	The	student	must	write	a	com-

peted	engineering	report	and	take	an	oral	examination

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	 6	

หน่วยกิต

0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(2-2-5)

 Cooperative Education Preparation

เงื่อนไขรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Consent of Faculty

 หลักการ	 แนวคิด	 และกระบวนการของสหกิจศึกษา	

ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	ความรูพ้ืน้ฐานและเทคนคิในการสมคัร

งาน	 เทคนิคในการปฏิบัติงาน	การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์	 การ

พัฒนาบุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	

เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

	 Principles;	concepts	and	processes	of	cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;	basic	knowledge	

and	techniques	in	job	application;	techniques	in	working;	

communication	and	human	relations;	personality	develop-

ment;	quality	management	system	in	workplaces;	presen-

tation	techniques;	report	writing

*ผลการศึกษาเป็นS/U

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

 Cooperative  Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	

เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท�างานในสถานประกอบการ	 การพัฒนาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ

วิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของสถานประกอบการ	

และตลาดแรงงาน

	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	

the	cooperation	between	university	and	establishments	to	

develop	students	to	be	equipped	with	academic	knowledge	

and	work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	

in	systematic	thinking,	observation,	decision-making,	and	

analytical	 skills	 and	 assessment	 for	 the	 needs	 of	 the	

workplaces	and	labor	market.

การประเมินผลการเรียน

	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	 เป็น	 S	(Satisfactory)

	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	 เป็น	 U	(Unsatisfactory)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
	 ชื่อภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 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
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	143	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

ก. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 107 107

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

ไม่น้อยกว่า 43

18

25

43

18

25
2. วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรม

2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 64

52

6

6

64

52

6

6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6

จ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 143 143
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รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นิสิตระบบปกติ	ทั้งโปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา	ลงทะเบียน

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบ

โอนรายวิชาไม่เกิน	30	หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

นิสิตระบบปกติ	ทั้งโปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา	ลงทะเบียน

ไม่น้อยกว่า	107	หน่วยกติ	นสิติระบบพเิศษ	(เทยีบเข้า)	สามารถเทยีบ

โอนรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้ได้

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน	ก�าหนดให้เรียน	43	หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน	18	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

  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 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	 การเขียนแบบกราฟิก	 3(2-2-5)

	 Graphic	Drawing

0300	140	 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Engineering	Mechanics	:	Statics

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. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติ 	 ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	

64	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	

64	หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

 ส�าหรับโปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรียน	52	หน่วยกิต

 ส�าหรับโปรแกรมสหกจิศกึษา 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)

	 Manufacturing	Materials

0302	310	เครื่องมือกล	 3(2-3-4)

	 Machine	Tools

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
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0302	322	 กระบวนการขึ้นรูป	 3(2-2-5)

	 Forming	Processes

0302	323	 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต	 1(0-3-0)

	 Manufacturing	Engineering	Laboratory

0302	410	 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต	 3(3-0-6)

	 Computer	Aided	Manufacturing

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

0302	429	 การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม	 3(2-3-4)

	 Industrial	Measurement	and	Instruments

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 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

0300	180	 การเป็นผู้ประกอบการส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)

 Entrepreneurship	for	Engineers

0300	190	 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Big	Data	for	Engineers

0300	210	วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Railway	System	Engineering

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�าหรับการออกแบบและการผลิต	3(3-0-6)

	 Analytical	Methods	for	Design	and	Manufacturing

0302	419	 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและ	 3(3-0-6)

	 การประกอบ

	 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	 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทาง	 3(3-0-6)

	 อุตสาหกรรม

	 Industrial	Cost	Analysis	and	Budgeting

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	 พื้นฐานเหล็กหล่อทนการสึกหรอแบบขัดสี	 3(3-0-6)

	 Fundamentals	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

0302	446	การจ�าลองสถานการณ์	 3(2-3-4)

	 Simulation

0302	447	 พื้นฐานกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Heat	Treating	of	Steel
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0302	448	 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการจัดการ	 3(3-0-6)

	 วิศวกรรมการผลิต

	 IOT	for	production	management	engineering

0302	449	 พลาสติกชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 Bioplastics

0303	341	การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน	 3(3-0-6)

	 Energy	Conservation	and	Management

0303	445	 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 Bio-fuel	Production	Technologies

  2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรับโปรแกรมปกติ	6	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

0302	399	 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต	 3(240	ชั่วโมง)

	 Manufacturing	Engineering	Training

หมายเหตุ	 นสิติระบบปกตต้ิองฝึกงานอย่างน้อย	240	ชัว่โมง	ผลการ

ศึกษาเป็น	S	หรือ	U	แบบนับหน่วยกิต

	 นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนได้

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(2-2-5)

	 Cooperative	Education	Preparation

หมายเหตุ	 ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative	Education

หมายเหตุ	 ผลการศึกษาเป็นเกรด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่าน	 วิชาที่ เป ิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แสดงแผนการศึกษา
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ระบบปกติ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

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	110
หรือ

0300	120

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	*	หรือ
Computer	Programming	or
การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing	

3(2-2-5)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English	

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 19-21

หมายเหตุ *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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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
หรือ

0300	120

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	*	หรือ
Computer	Programming	or
การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	140 กลศาสต์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Statics

3(3-0-6)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	*
Engineering	Workshop	Practicum	

1(0-3-0)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	*
Engineering	Materials

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

รวม 22-24

หมายเหตุ *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering	Economics

3(3-0-6)

0302	220 สถิติวิศวกรรม
Engineering	Statistics	

3(3-0-6)

0303	282 อุณหพลศาสตร์	1
Thermodynamics	1

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)

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 19

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
Engineering	Materials	Laboratory

1(0-3-0)

0302	221 วัสดุในกรรมวิธีการผลิต
Manufacturing	Materials

3(3-0-6)

0302	210 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tool	Engineering

3(2-3-4)

0302	313 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์	ช่วยในการออกแบบ
Mechanical	Drawing	and
Computer	Aided	Design

3(2-3-4)

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 18
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	310 เครื่องมือกล
Machine	Tools

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	Engineering

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)

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 18

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	322 กระบวนการขึ้นรูป
Forming	Processes

3(2-2-5)

0302	320 การควบคุมคุณภาพ
Quality	Control

3(3-0-6)

0302	410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
Computer	Aided	Manufacturing	

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)

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 18
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต
Manufacturing	Engineering	Training

3(240	ชั่วโมง)

รวม 3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา
Cooperative	Education	Preparation	

3(2-2-5)

รวม 3

ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3(3-0-6)

0302	421 การวิจัยการด�าเนินงานส�าหรับวิศวกร
Operations	Research	for	Engineers

3(3-0-6)

0302	416 การออกแบบแม่พิมพ์
Mold	Design

3(2-3-4)

0302	429 การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
Industrial	Measurement	and	Instruments

3(2-3-4)

0302	498 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต	1
Manufacturing	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

4

รวม 17
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ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3(3-0-6)

0302	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3(3-0-6)

0302	416 การออกแบบแม่พิมพ์
Mold	Design

3(2-3-4)

0302	421 การวิจัยการด�าเนินงานส�าหรับวิศวกร
Operations	Research	for	Engineers

3(3-0-6)

0302	429 การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
Industrial	Measurement	and	Instruments

3(2-3-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

6

รวม 21

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

ปีที่ 4 ภาคปลาย โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0199	499 สหกิจศึกษา
Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวม 3
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0041	004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มศึกษาทั่วไป

2

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 การเขียนแบบกราฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

รวม 19

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 กลศาสต์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	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)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

2

รวม 19
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

6

รวม 6

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	220 สถิติวิศวกรรม
Engineering	Statistics

3(3-0-6)

0302	310 เครื่องมือกล
Machine	Tools

3(2-3-4)

0302	311 กระบวนการผลิต
Manufacturing	Process	

3(2-3-4)

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)

0300	363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering	Economics	

3(3-0-6)

0303	391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1
Mechanical	Engineering	Laboratory	1	

1(0-3-0)

รวม 20
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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
Manufacturing	Materials

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)

รวม 19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

4

รวม 4
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial	Safety	Engineering

3(3-0-6)

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	429 การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
Industrial	Measurement	and	Instruments

3(2-3-4)

0302	498 โครงงานนิสิตทางวิศวกรรมการผลิต	1
Senior	Manufacturing	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

0302	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3

รวม 19

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0302	410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
Computer	Aided	Manufacturing	

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
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30	หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	19	หน่วยกิต

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 โครงสร้างอะตอม	 ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมี	 ปริมาณ

สารสัมพันธ์	 เทอร์โมไดนามิกส์	 จลนศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมี	 สมดุล

กรด-เบส	สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมี

เบื้องต้น

	 Atomic	structure,	periodic	table,	chemical	bond-

ing,	 stoichiometry	 thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	

chemical	 equilibrium,	 acid-base,	matters	 and	 state	 of	

matters,	electrochemistry,	introductory	organic	chemistry	

and	biochemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry

เงื่อนไขรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 การทดลองทีส่อดคล้องกบัเนือ้หารายวชิา	0202	100	เคมี

ทั่วไป

 Experiments	designed	to	concord	with	0202	100	

General	Chemistry

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟสิิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่	เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	

ระบบอนภุาคและการเคลือ่นทีแ่บบหมนุของวตัถแุขง็เกรง็	สมดลุกล	

การสั่นและคลื่น	 คลื่นเสียง	 ของไหล	 สมบัติเชิงกลของสสาร	

อุณหพลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

	 Introduction	to	physics	and	importance	of	phys-

ics,	 physical	 quantities,	 linear	motion,	Newton’s	 laws,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	

work	and	energy,	system	of	particles	and	rotational	motion	

of	 a	 rigid	body,	mechanical	 equilibrium,	 vibrations	 and	

waves,	sound	waves,	fluid,	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	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	สมบตัขิองคลืน่

แสงและทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ

นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	field,	

magnetic	 induction,	 capacitors	 and	 inductors,	 electric	

currents,	DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	electromag-

netic	waves,	wave	property	of	light	and	optical	instruments,	

introduction	to	modern	physics,	properties	of	nucleus,	ra-

dioactive	and	nuclear	reaction

0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0204 101 Physic 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 102 ฟิสิกส์ 2 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0204 102 Physic 2 or concur-

rence with 0204 102 Physics 2

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	experiments	to	concord	with	0204	102	

Physics	2
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0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 1

	 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	การหา

อนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและค่าเวกเตอร์ฟังชัน

ก์ของตวัแปรจรงิและการประยกุต์ใช้งาน	การประยกุต์ใช้อนพุนัธ์	รปู

แบบยังไม่ก�าหนด	เทคนิคการหาปริพันธ์	บทน�าสู่ปริพันธ์เชิงเส้น	ปริ

พันธ์ไม่ตรงแบบ

	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit,	conti-

nuity,	 differentiation	 and	 integration	 of	 real-valued	 and	

vector-valued	functions	of	a	real	variable	and	their	applica-

tions;	Applications	 of	 derivative;	 indeterminate	 forms;	

techniques	of	integration;	improper	integrals

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

 Engineering Mathematics 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 121 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Prerequisite : 0300 121 Mathematics for 

Engineers 1

	 อปุนยัเชงิคณติศาสตร์	ล�าดบัและอนุกรมของจ�านวนจรงิ	

การกระจายแบบอนกุรมเทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชนัมลูฐาน	

การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	 เวกเตอร์	 เส้นตรงและระนาบใน

ปริภูมิสามมิติ	 แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร	

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร	บทน�า

สู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

	 Mathematical	 induction;	sequences	and	series	

of	real	numbers;	Taylor	series	expansion	and	approximation	

of	 elementary	 functions;	 numerical	 integration;	 vectors,	

lines	and	planes	 in	 three	dimensional	 space;	 calculus	of	

vector	valued	functions	of	one	variable;	calculus	of	real-val-

ued	functions	of	two	variables;	introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้เรียน	

25	หน่วยกิต

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Workshop Practicum

	 หลักการเบื้องต้น	การปฏิบัติการและความปลอดภัยใน

การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	การกลึง	การเชื่อม	การประกอบ	งาน

ไม้	งานปรับแต่ง

	 Introductory	principle;	operation	and	safety	 for	

tool	and	machine	operations;	turning,	welding,	assembly,	

wood	working,	modified	working

0300 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Materials

 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองวสัด	ุกระบวนการผลติ	การ

ประยุกต์ใช้ในกลุ่มงานทางวัสดุวิศวกรรม	สมบัติเชิงกล	การย่อย

สลายของวัสดุ

	 Structures	and	properties	of	materials;	production	

processes;	 applications	 of	workgroups	 of	 engineering	

materials;	mechanical	properties;	materials	degradation

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming

 แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์	

การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 ภาษาในการเขียน

โปรแกรมในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	

hardware	and	software	interaction;	current	programming	

language;	programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชนัภาพฉาย	การเขยีนภาพ

ฉายและการเขียนรูปทรง	การให้ขนาดและการให้ค่าเผื่อ	 การเขียน

ภาพตัด	การเขียนภาพช่วย	การเขียนภาพคลี่	การเขียนภาพร่าง	การ

เขยีนแบบการประกอบและรายละเอยีดชิน้งาน	การเขยีนพืน้ฐานโดย

ใช้คอมพิวเตอร์

	 Lettering;	orthographic	projection;	orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	toler-

ancing;	sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	

sketches,	 detail	 and	 assembly	drawings;	 basic	 comput-

er-aided	drawing
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0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics : Statics

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสยีดทาน	พืน้ฐาน

ในการคิดงานเสมือนและความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	

principle	of	virtual	work,	and	stability,	introduction	to	dy-

namics

0302 220 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Statistics

	 บทน�าวธิกีารทางสถติ	ิตวัแปรสุม่	ความน่าจะเป็นและการ

แจกแจงความน่าจะเป็น สถิติเชิงอนุมาน	การประมาณ	การทดสอบ

สมมตฐิาน	การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่และความแปรปรวน สหสมัพนัธ์

และการถดถอย	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การประยกุต์ใช้งานกบั

ปัญหาทางวิศวกรรม	 Introduction	to	statistics;	random	vari-

ables;	probability	 and	 selected probability	distributions;	

estimation;	Inferential	statistics;	tests	of	hypotheses; com-

parisons	of	means	and	variances;	correlations	and	regres-

sion;	analysis	of variance;	engineering	problem	application

0302 311 กระบวนการผลิต 3(2-3-4)

 Manufacturing Processes

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม

Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างวสัดุและกระบวนการผลติ	กระบวนการผลิตแบบของ

เสียเป็นศูนย์	พื้นฐานของต้นทุนการผลิต	การผลิตที่ใช้วัสดุสมัยใหม่	

การผลิตที่มีความละเอียดระดับสูงระดับไมโครและนาโน

	 Theory	and	concept	of	manufacturing	processes;	

material	and	manufacturing	processes	relationships;	zero	

waste	manufacturing	process;	cost	of	fundamental	manu-

facturing;	manufacturing	of	modern	materials;	high	preci-

sion	micro	and	nano	manufacturing

0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6)

 Thermodynamics 1

 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์	 สมบัติของสาร

บริสุทธิ์และแก๊สจินตภาพ	กฎข้อที่	1	และข้อที่	2	ของอุณหพลศาสตร์	

การคนืสภาพและการไม่คนืสภาพกระบวนการกับการประยุกต์ใช้	การ

วเิคราะห์	วฏัจกัรคนืสภาพ	วฏัจกัรคาร์โนต์	เอนโทรปี	วฏัจกัรก�าลงัไอ

น�้าและ	วัฏจักรก�าลังมาตรฐานอากาศ

	 Definitions	 and	 concepts	 of	 thermodynamics,	

properties	 of	 pure	 substances	and	 ideal	 gases,	 first	 and	

second	laws	of	thermodynamics,	reversibility	and	availabil-

ity,	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

Prerequisite : 0204 102 Physics 2

	 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแส

สลับ	แรงดัน	กระแสและก�าลังไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า	เครื่องจักรกล

ไฟฟ้าเบื้องต้น	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	มอเตอร์และการใช้งาน	หลักการ

ของระบบสามเฟส	การส่งก�าลังไฟฟ้า	เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า

	 Basic	DC	and	AC	circuit	analysis;	voltage;	current	

and	power;	transformers;	introduction	to	electrical	machin-

ery:	generators,	motors	and	their	uses;	concepts	of	three-

phase	systems;	method	of	power	transmission;	introduction	

to	some	basic	electrical	instruments
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 2. วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรม

โปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	64	หน่วยกิต

โปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	

64	หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรียน	52	หน่วยกิต

โปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	52	หน่วยกิต

0300 102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Materials Laboratory

เงื่อนไขรายวชิา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials 

or Co-requisite

	 การทดลองสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา	0300	101	วสัดุ

วิศวกรรม

	 Experiments	 are	 designed	 and	 conducted	 to	

match	with	the	learning	process	and	subjects	in	0300	264	

Engineering	Materials

0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Economics

	 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการ

ด�าเนินโครงการทางวิศวกรรมและทางธุรกิจ	 เช่น	ต้นทุนชนิดต่างๆ	

การคดิดอกเบีย้	การประเมนิค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการตดัสนิใจทาง

เลือก	การคิดค่าเสื่อมราคา	 อัตราผลตอบแทน	ภาษี	 เงินเฟ้อ	 การ

วิเคราะห์จุดคุ้มทุน	การวิเคราะห์ความไว	การวิเคราะห์การทดแทน

ทรัพย์สิน	และ	เปรียบเทียบผลของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

	 Economic	analysis	of	engineering	and	business	

project	 feasibility	 such	as	 classification	of	 cost,	 interest	

formula	derivation,	evaluating	economic	alternatives,	de-

preciation	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 100 การฝึกปฏิบัติงานใน

โรงงานวิศวกรรม

Prerequisite : 0300 100 Engineering Workshop 

Practicum

 วิศวกรรมเครื่องมือข้ันแนะน�า	 อุปกรณ์ส�าหรับส�าหรับ

สนบัสนนุกระบวนการผลติ	แม่พิมพ์ส�าหรบัขึน้รปูโลหะและพลาสตกิ	

แม่พิมพ์ส�าหรับขึ้นรุปโลหะและพลาสติก	 การวัดด้วยเครื่องมือพื้น

ฐาน	(เวอร์เนียร์และไมโครมเิตอร์)	พกิดัความเผ่ือของรปูร่าง	การเลอืก

วัสดุที่ใช้ท�าเคร่ืองมือ	 จิกและฟิกซ์เจอร์	 ประกอบด้วย	 หน้าที่การ

ท�างาน	ชนิด	หลักพื้นฐานของการก�าหนดต�าแหน่งและวิธีการจับยึด

ชิ้นงาน	การออกแบบเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบ	การเชื่อม	การตัด	

และการหล่อด้วยแม่พิมพ์ถาวร	เศรษฐศาสตร์เครื่องมือ

	 Introduction	to	tool	engineering;	equipment	for	

supporting	manufacturing	process;	mold	 for	metal	 and	

plastic	 forming;	basic	 tool	measurement	 (vernier	 caliper	

and	micrometer);	geometrical	allowance;	tool	material	se-

lection,	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)

 Manufacturing Materials

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม

Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials

 พื้นฐานของวัสดุวิศวกรรม	 เทคนิคการหล่อและการแข็ง

ตวัขัน้พืน้ฐาน	หลกัการพืน้ฐานของกรรมวธิทีางความร้อน	วศิวกรรม

พื้นผิว	 เทคนิคการขึ้นรูปโลหะ	พอลิเมอร์และเซรามิก	กระบวนการ

ผลิตและสมบัติของวัสดุผสม	สารกึ่งตัวน�าและวัสดุนาโน

	 Basic	 of	 engineering	materials;	 casting	 tech-

niques	and	 fundamental	 solidification;	basic	concepts	of	

heat	 treatment,	surface	engineering;	metal,	polymer	and	

ceramic	forming	techniques;	processes	and	properties	of	

composite	materials,	semiconductor	and	nanomaterials
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0302 310 เครื่องมือกล 3(2-3-4)

 Machine Tools

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 100 การฝึกปฏิบัติงานใน

โรงงานวิศวกรรม

Prerequisite : 0300 100 Engineering Workshop 

Practicum

 องค์ประกอบของเคร่ืองมือกลขั้นพื้นฐาน	 เคร่ืองมือกล

แบบหลายแกน	อปุกรณ์เครือ่งมอืกลงึ	เจาะ	คว้านและกดั	การไส	การ

เลื่อย	และการแทงข้ึนรูป	 เคร่ืองเจียระไนและเคร่ืองขัด	 เกลียวและ

เฟือง	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	opera-

tions

0302 313 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)

 ช่วยในการออกแบบ

 Mechanical Drawing and Computer Aided Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing

	 หลักการเขียนแบบเครื่องกล	 ชิ้นงานทางกลและ

เครื่องจักรกล	จิกซ์และฟิกซ์เจอร์	การอ่านแบบพิมพ์เขียว	การเขียน

ภาพฉาย	การมองเหน็แบบส่วน	ๆ 	การเขยีนภาพไอโซเมตรกิและแบบ

งานสามมิติ	 การเขียนแบบการประกอบ	การเขียนแบบโดยละเอียด	

การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในการเขยีนแบบและออกแบบโครงการเขยีน

แบบเครื่องกลของภาคการศึกษา

	 Principles	 of	mechanical	 drawing;	mechanical	

and	machine	 components;	 jigs	 and	 fixtures;	 blue	 print	

reading;	orthographic	projections;	sectional	views;	issomet-

ric	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

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 220 สถิติวิศวกรรม

Prerequisite : 0302 220 Engineering Statistics

	 การบริหารจัดการการควบคุมคุณภาพ	 เทคนิคของการ

ควบคุมคุณภาพ	ความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรมเพื่อการผลิต

	 Quality	 control	management;	 quality	 control	

techniques;	engineering	reliability	for	manufacturing

0302 321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)

 Production Planning and Control

	 ระบบการผลิตขั้นแนะน�า	 เทคนิคของการพยากรณ์	การ

จัดการพัสดุคงคลัง	 การวางแผนการผลิต	 การวิเคราะห์ก�าไรและ

ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ	การจัดล�าดับการผลิต	การควบคุมการผลิต

	 Introduction	to	production	systems;	forecasting	

techniques;	inventory	management;	production	planning;	

cost	and	profitability	analysis	for	decision	making;	produc-

tion	scheduling;	production	control

0302 322 กระบวนการขึ้นรูป 3(2-2-5)

 Forming Processes

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 100 การฝึกปฏิบัติงานใน

โรงงานวิศวกรรม

Prerequisite : 0300 100 Engineering Workshop 

Practicum

	 สมบัติของวัสดุส�าหรับขึ้นรูปโลหะและพลาสติก	การขึ้น

รูปโลหะแผ่น	 การขึ้นรูปโลหะก้อน	พื้นฐานของกระบวนการขึ้นรูป

โลหะ	เช่น	การตข้ึีนรปู	การม้วนขึน้รปู	การรดีขึน้รปู	การดนัขึน้รปู	การ

ดึงข้ึนรูป	 ผงโลหะวิทยา	 โพลิเมอร์	 เซรามิกและกระบวนการฉีด

พลาสติก	 ปัจจัยและเครื่องมือที่ เกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะและ

กระบวนการฉีดพลาสติก

	 Material	properties	for	metal	and	plastic	forming;	

sheet	metal	forming;	bulk	metal	forming;	fundamentals	of	

metal	forming	processes;	forging,	rolling,	extrusion,	draw-

ing;	powder	metallurgy,	polymer,	ceramic	and	plastic	in-

jection	processes;	factors	and	tools	involving	metal	forming	

and	plastic	injection	processes
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0302 323 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-0)

 Manufacturing Engineering Laboratory

	 ปฎิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต	 กระบวนการฉีด

พลาสติก	การตัดโลหะอัตโนมัติ	การพิมพ์ต้นแบบ	3	มิติ	การทดสอบ

สมบัติทางความร้อนของพลาสติก	เครื่องจักรซีเอ็นซี

	 Experiments	 on	manufacturing	 engineering;	

injection	molding	 process;	 cutting	 process;	 3D	 printer;	

thermal	properties	of	plastics;	CNC	machine

0302 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(3-0-6)

 Computer Aided Manufacturing

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 313 การเขียนแบบเคร่ืองกล

และคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ

Prerequisite : 0302 313 Mechanical Drawing 

and Computer Aided Design

	 พื้นฐานการควบคุมเชิงตัวเลข	ประเภทของระบบซีเอ็นซี	

สถาปัตยกรรมของเครือ่งซเีอน็ซ	ีการเขยีนโปรแกรมของเครือ่งซเีอน็

ซี	การเขียนโปรแกรมด้วยมือ	การเขียนโปรแกรมโดยอัตโนมัติ	การ

ท�างานร่วมกับเครื่องจักรซีเอ็นซี

	 Fundamentals	of	numerical	control;	classification	

of	Computer	Numerical	Control	(CNC)	systems;	architecture	

of	CNC	machines	tools;	programming	of	CNC	machines;	

manual	part	programming;	Automatically	Programmed	Tool	

(APT)	programming;	integration	of	the	CNC	machine	tools

0302 416 การออกแบบแม่พิมพ์ 3(2-3-4)

 Mold Design

	 กระบวนการผลิตพลาสติกขั้นแนะน�า	 ชนิดของแม่พิมพ์

พื้นฐานและส่วนประกอบ	 โครงร่างการออกแบบและการปฏิบัติงาน

ทางวิศวกรรม	แม่พิมพ์อัด	แม่พิมพ์ฉีด	แม่พิมพ์เป่า	 แม่พิมพ์ถาวร

การบ�ารุงรักษาแม่พิมพ์

 Introduction	 to	plastic	processing;	 basic	mold	

types	and	features;	design	drafting	and	engineering	prac-

tice;	 compression	molds;	 injection	molds;	 blow	molds; 

permanent	molds;	mold	maintenance

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

 Industrial Work Study

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต

Prerequisite : 0302 311 Manufactur ing 

Processes

	 องค์ความรูก้ารท�างานของการศกึษาเวลาและการเคล่ือนที	่

ปฏิบัติและข้ันตอนการท�างาน	ประกอบด้วย	การประยุกต์ของหลัก

เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว	 การใช้แผนภูมิและไดอะแกรม

กระบวนการไหล	แผนภูมิคน-เครื่องจักร	การศึกษาการเคลื่อนไหว

อย่างละเอียด	การค�านวณเวลาการท�างาน	การสุม่งาน	อตัราการท�างาน	

การจัดท�าระบบมาตรฐานงาน	และการใช้อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ศึกษาการท�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;	calculate	of	

working	times;	work	sampling;	performance	rating;	opera-

tion	of	standard	data	systems	and	use	of	equipment	related	

to	the	work

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

 Operations Research for Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 220 สถิติวิศวกรรม

Prerequisite : 0302 220 Engineering Statistics

	 วิธีการของการวิจัยการด�าเนินงานในการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ข้ันแนะน�า	 การใช้รูปแบบ

จ�าลองทางคณิตศาสตร์	 รูปแบบสมการเชิงเส้นในการแก้ปัญหา

การขนส่ง	ทฤษฎีเกม	ทฤษฎีแถวคอย	รูปแบบการคงคลัง	และแบบ

จ�าลองในกระบวนการตัดสินใจ

	 introduction	 to	 the	methodology	 of	 operations	

research	in	modern	industrial	engineering	problem	solving; 

using	of	mathematical	models;	linear	programming	to	solve	

transport	problems	model;	game	theory;	queuing	theory; 

inventory	model	and	simulation	in	decision	making	process
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0302 422 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Plant Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 420 การศึกษาการท�างานใน

อุตสาหกรรม

Prerequisite : 0302 420 Industrial Work Study

	 การออกแบบผังโรงงานขั้นแนะน�า	 การวิเคราะห์การ
ออกแบบผังโรงงานเบื้องต้น	การวางแผน
ในการวางผังและสิ่งอ�านวยความสะดวก	การล�าเลียงวัสดุ	ธรรมชาติ
ของปัญหาในการวางผังโรงงาน	การเลือกท�าเลที่ตั้งของโรงงาน	การ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์	 ส่วนสนับสนุนและบริการพื้นฐานส�าหรับผัง
โรงงานประเภทต่าง	ๆ
	 Introduction	to	plant	layout	design;	preliminary	
analysis	of	plant	design;	plant	layout	and	facilities	planning;	
material	handling;	nature	of	plant	layout	problems;	selection	
of	 plant	 location;	product	 analysis;	basic	 types	of	 layout	
service	and	auxiliary	functions

0302 426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Safety Engineering

 การศกึษาหลกัการการป้องกนัความสญูเสยี	การออกแบบ	
การวเิคราะห์	และการควบคมุ	อนัตรายในทีท่�างาน	องค์ประกอบเรือ่ง
มนุษย์	 เทคนิคความปลอดภัย	หลักการการบริหารความปลอดภัย	
การจดัการของเสยีอนัตรายในอตุสาหกรรม	กฎหมายความปลอดภยั
	 Study	of	loss	prevention	principles;	design,	anal-
ysis,	 and	control	 of	workplace	hazards;	 human	element;	
system	safety	techniques;	principles	of	safety	management;	
hazardous	waste	management	in	industries	and	safety	laws

0302 429 การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม 3(2-3-4)

 Industrial Measurement and Instruments

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 391 ปฏิบัติการวิศวกรรม

เครื่องกล 1 และ

  0307 309 ปฏบิติัการพ้ืนฐานวศิวกรรม

ไฟฟ้า หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0303 391 Mechanical Engineering 

Laboratory 1 and

  0307 309 Foundation of Electrical 

Engineering Laboratory or 

Co-requisite

	 การวัดในอุตสาหกรรม	 ความผิดพลาดและความไม่
แน่นอนในการวัด	 การสอบเทียบและสอบกลับ	 เซนเซอร์	 การวัด

อุณหภูมิ	อัตราการไหล	วัดระดับ	ความเร็ว	น�้าหนัก	ระดับเสียงและ
แสงสว่าง	การบนัทกึข้อมลูและการสือ่สารข้อมลู	การประยกุต์ใช้หลกั
การทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 Industrial	measurement;	 error	 and	uncertainty	

measurement;	 calibration	 and	 traceability;	 sensor;	mea-

surement	of	 temperature,	flow	rate,	 level,	speed,	weight,	

sound	and	light	levels;	data-logger	and	data	communication;	

application	of	statistics	in	data	analysis

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

 Mechanical Engineering Laboratory 1

	 ปฏิบัติการพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์	 การถ่ายเทความ

ร้อน	กลศาสตร์ของไหล	กลศาสตร์ของแข็ง	 การทดลองเพื่อแนะน�า

เครื่องมือและเทคนิคการทดลองต่าง	ๆ	 เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจใน

ทฤษฎีพื้นฐาน	การทดลองระบบต่าง	ๆ	ในทางวิศวกรรมเครื่องกล	

Experiment	on	foundation	of	thermodynamics;	heat	trans-

fer;	fluid	mechanics;	solid	mechanics;	experiment	to	intro-

duce	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

เงื่อนไขรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Prerequisite : 0307 308 Foundation of Electri-

cal Engineering

 เทคนิคการควบคุมพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน	การ

ควบคมุทางกล	การควบคมุทางไฟฟ้า	การควบคมุทางนวิแมตกิส์	การ

ควบคมุทางไฮดรอลกิส์	การควบคุมแบบป้อนกลับ	พแีอลซ	ีตวัตรวจ

วัด	 อะนาล็อก	 ไบนารี่และดิจิตอลตรรกะ	 เครื่องมือเครื่องจักรกลซี

เอ็นซี	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;	indus-

trial	robots
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0307 309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Foundation of Electrical Engineering Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาร่วม 0307 308 พ้ืนฐาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

Prerequisite : C o n c u r r e n t  0 3 0 7  3 0 8 

Fundamental of Electrical 

Engineering

	 การทดลองสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา	0307	308	พืน้

ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

 Laboratory	experiments	to	accompany	0307	308	

Foundation	of	Electrical	Engineering

  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

โปรแกรมสหกิจศึกษา	 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

0300 180 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Entrepreneurship

	 แนวคิดการเป็นผู ้ประกอบการส�าหรับวิศวกร	 องค์

ประกอบของแผนธุรกิจ	 วิธีการเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่	 การ

ศึกษาความเป็นไปได้	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน	

การตลาด	การผลติ	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์	การจดัท�าแผนธรุกจิ	

การท�าโครงงานแผนธุรกิจ	การศึกษาดูงาน

	 Concepts	 of	 entrepreneurship	 for	 engineers;	

structures	of	business	plans;	starting	up	or	developing	new	

business;	feasibility	study;	basic	knowledge	on	finance	and	

investment;	marketing;	production;	human	resource	man-

agement;	business	plan	preparation;	business	plan	projects;	

study	visit

0300 190 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 Introduction to Big Data for Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 0300110 การเ ขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite : 0300110 Computer Programming

	 ข้อมูลมหัตส�าหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม	 ระบบ

นิเวศน์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล	 การแยกข้อมูลและการวิเคราะห์

ความรู้จากข้อมูลดิบหรือข้อมูลมหัต	การรวบรวมและการแสดงผล

ข้อมลู	ฐานข้อมลูเบือ้งต้น	พืน้ฐานของปัญญาประดษิฐ์ในการวเิคราะห์

ข้อมูลมหัต

	 Big	data	for	engineering	analytics;	data	ecosys-
tem	 and	 data	 science;	 extraction	 data	 and	 knowledge	
analysis	 from	 raw	data	 or	 big	 data;	 data	 collection	 and	
visualization;	 introduction	 to	database;	basic	 of	 artificial	
intelligence	in	big	data	analytics

0300 210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Railway System Engineering

	 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง	 แนว
นโยบาย	การวางแผน	และการพฒันาโครงการ	การคาดการณ์ปรมิาณ
การเดินทางและการใช้การขนส่งทางราง	การบรหิารโครงการในระบบ
ขนส่งทางราง	 โครงสร้าง	 ทางรถไฟ	 ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน	
สถานีรถไฟ	 ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟ	 ระบบไฟฟ้าภายในตัว
รถ	 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร	การก่อสร้างงานโยธา	การ
เดินรถ	การบริหารการซ่อมบ�ารุง	การด�าเนินธุรกิจ	ในระบบขนส่งทาง
ราง	และรถไฟความเร็วสูง
	 History	and	evolution	of	railway	transport	system,	
policy	planning	and	project	development,	forecast	of	travel	
demand	and	using	railway	transport,	project	management	
in	railway	transport	system,	railway	track	structure,	bogies	
and	motive	power,	railway	station,	railway	electrification	
system,	electrical	system	in	rolling	stock,	signaling	system	
and	communication,	civil	construction,	railway	operation,	
maintenance	management,	business	operation	in	railway	
transport	system	and	high	speed	train

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

 Maintenance Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 391 ปฏิบัติการวิศวกรรม

เครื่องกล 1

Prerequisite : 0303 391 Mechanical Engineering 

Laboratory 1

	 แนวคิดในการบ�ารุงรักษา	 อุตสาหกรรมและการบ�ารุง
รักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม	สถิติของความเสื่อมสภาพ	ความ
น่าเช่ือถือ	 การวิเคราะห์ความสามารถในการบ�ารุงรักษาและความ
พร้อมใช้	การหล่อลืน่	ระบบการบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัและเทคโนโลยี
การตรวจสอบสภาพ	ระบบการควบคมุและการสัง่งานการบ�ารงุรกัษา	
องค์กรการบ�ารงุรกัษา	บคุลากรและทรพัยากรในการบ�ารงุรกัษา	ระบบ
บริหารงานบ�ารุงรักษาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 การจัดการวงจร
ชีวิต	 รายงานการบ�ารุงรักษาและดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ	การพัฒนา

ระบบการบ�ารุงรักษา
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	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 313 การเขียนแบบเคร่ืองกล

และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

Prerequisite : 0302 313 Mechanical Drawing 

and Computer Aided Design

 การวิเคราะห์การออกแบบเคร่ืองมือ	 วัสดุท่ีใช้ท�าเครื่อง
มือ	การให้ความร้อนแก่วัสดุ	การออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตัด	
การออกแบบจิกและฟิกซ์เจอร ์	 การออกแบบเคร่ืองมือด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยและเครื่องซีเอ็นซี
	 Analysis	of	 tool	design;	 tool	materials;	heating	
the	material;	cutting	tool	design;	jig	and	fixture	design;	tool	
design	using	CAD	and	CNC

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

 การผลิต

 Analytical Methods for Design and Manufacturing

เง่ือนไขรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต และ 

0302 313 การเขียนแบบเคร่ืองกล

และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

Prerequisite : 0302 311 Manufacturing Process 

and 0302 313 Mechanical 

Drawing and Computer Aided 

Design

 วธิกีารวเิคราะห์ส�าหรบัการออกแบบและผลติด้วยวธิกีาร
ต่าง	ๆ	วิธีแอฟไฟน์และโปรเจคทีฟทรานส์ฟอร์ม	วิธีการประมาณค่า	
เส้นโค้งและพืน้ผวิของเบซเิออร์	เส้นโค้งและพืน้ผวิของบ-ีสไปน์	เนร์ิบ	
โมเดลของแข็ง	การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต	การแนะน�าและการ
ประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์

 Analytical	methods	for	design	and	manufacture	

with	various	methods;	affine	and	projective	transformation	

methode;	interpolation	methods;	bezier	curves	and	surfac-

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

manufacturing	process	analysis;	introduction	and	applica-

tions	of	finite	element	method

0302 419 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและ 3(3-0-6)

 การประกอบ

 Product Design for Manufacturing and Assembly

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต

Prerequisite : 0302 311 Manufacturing Process

	 เทคนิคในการวิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ง่าย

ในการผลิตและการประกอบ	ระบบการประกอบโดยใช้คน	หุ่นยนต์

และเครื่องประกอบความเร็วสูงส�าหรับผลิตภัณฑ์ทางกลและทาง

ไฟฟ้า	การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต

	 Techniques	for	analyzing	product	structures	for	

ease	 of	 assembly	 and	manufacture;	manual;	 robot,	 and	

high-speed	mechanized	assembly	systems	for	mechanical	

and	electronic	products;	selection	of	material	and	processes

0302 423 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

 Logistics and Supply Chain Management

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 321 การวางแผนและควบคุม

การผลิต

Prerequisite : 0302 321 Production Planning 

and Control

	 หลกัพืน้ฐานและกลยทุธ์ของการจดัการโซ่อปุทาน	แนวคดิ

ในการจดัการโลจสิตกิส์	การวางแผนพสัดคุงคลงัและการจดัการ	การ

วัดความสามารถของการจัดการและกรณีศึกษา

	 Fundamentals	 and	 strategies	 of	 supply	 chain	

management;	 logistics	management	 concept;	 inventory	

planning	and	management;	evaluation	of	managing	perfor-

mance	and	case	studies
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0302 424 ระบบจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)

 Quality Management Systems

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 320 การควบคุมคุณภาพ

Prerequisite : 0302 320 Quality Control

	 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ	ภาพรวมของการจัดการ

ควบคุมคุณภาพ	มาตรฐานและระบบเอกสารในการประกันคุณภาพ	

การตรวจติดตามระบบคุณภาพและการขอใบรับรองการประกัน

 Quality	management	systems;	overview	of	qual-

ity	control	management;	quality	assurance	standard	and	

documents;	quality	audit	and	quality	assurance	certification

0302 425 การจัดการคุณภาพเชิงรวม 3(3-0-6)

 Total Quality Management

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 320 การควบคุมคุณภาพ

Prerequisite : 0302 320 Quality Control

	 การจัดการคุณภาพขั้นแนะน�า	 ความพึงพอใจของลูกค้า	

เครือ่งมอืในการจดัการคณุภาพเชงิรวม	การควบคมุคณุภาพเชงิสถติ	ิ

การปรบัปรุงคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง	และการน�าการจดัการคณุภาพเชิง

รวมไปปฏิบัติ

	 Introduction	 to	quality	management;	customer	

satisfaction;	 total	 quality	management	 tools;	 statistical	

quality	control;	continuous	quality	improvement;	applica-

tions	of	total	quality	management

0302 427 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทาง 3(3-0-6)

 อุตสาหกรรม

 Industrial Cost Analysis and Budgeting

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Prerequisite : 0300 363 Engineering Economics

	 พืน้ฐานการท�ารายงานการเงนิ	การวเิคราะห์ต้นทนุส�าหรบั

กระบวนการวางแผน	ค่าใช้จ่าย	ในการลงทุน	การปันส่วนเงินทุนและ

การตัดสินใจส�าหรับการลงทุนในโครงการที่ท้าทาย

	 Fundamentals	of	financial	reports;	cost	analysis	

for	planning	process;	capital	expenditure;	capital	rationing;	

decision	making	for	investment	in	challenging	projects

0302 431 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 3(2-3-4)

 Welding Technology

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต

Prerequisite : 0302 311 Manufactur ing 

Processes

	 ศึกษาและปฏิบัติการเชื่อม	 ด้วยกระบวนการเชื่อมก๊าซ

และเชื่อมไฟฟ้าของงานแผ่นและงานท่อในทุกต�าแหน่งการเชื่อม	 รูป

แบบงานต่อและงานเชือ่ม	การเชือ่มโลหะผสม	และเชือ่มโลหะทีไ่ม่ใช่

เหล็ก

	 Study	 and	practice	welding	with	gas	welding	

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

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

nonferrous	metal	welding

0302 432 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 3(2-3-4)

 Foundry Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม

Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials

	 กระบวนการหล่อและการท�าแบบหล่อ	การหล่อโลหะ	การ

ออกแบบระบบทางเข้า	หวัป้อนเตมิและกระสวน	โลหะและโลหะผสม	

การหลอม	วสัดทุนไฟ	กระบวนการหลงัการหล่อ	การทดสอบและการ

ควบคุมคุณภาพ	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

 กระบวนการผลิตข้ันแนะน�า	 การข้ึนรูปโลหะเบ้ืองต้น	

ระบบคุณภาพในงานวิศวกรรม	 เช่น	วิธีทางสถิติ	 เครื่องมือปรับปรุง

คุณภาพ	แผนภูมิควบคุม	การจัดการคุณภาพแบบองค์รวม

	 Introduction	to	manufacturing	processes;	funda-

mentals	of	metal	forming	engineering;	quality	systems	in-

cluding	 statistical	methods,	 quality	 improvement	 tools,	

control	charts;	total	quality	management
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0302 434 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3(2-3-4)

 Polymer Processing

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต

Prerequisite : 0302 311 Manufacturing Process

	 ความรู้พื้นฐานทางพอลิเมอร์	สมบัติและการเลือกใช้งาน

ของพอลิเมอร์	พอลิเมอร์ชีวภาพ	วัสดุผสม	สารเติมแต่งในพอลิเมอร์	

กระบวนการอัดรีด	การฉีดขึ้นรูป	การเป่าขึ้นรูป	การขึ้นรูปโดยอาศัย

ความร้อนของแผ่น	สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์

	 Basic	 knowledge	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 311 กระบวนการผลิต

Prerequisite : 0302 311 Manufactur ing 

Processes

	 กระบวนการฉดีพลาสตกิขัน้แนะน�า	แม่พมิพ์ฉดีพลาสตกิ	

วัสดุส�าหรับการฉีด	 วงจรของการฉีด	 กระบวนการทางฟิสิกส์	

คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรม	 โมเดล	แบบจ�าลองสถานการณ์จริง

และการประยกุต์ใช้งาน	กระบวนการฉดีแบบขัน้สงู	การแก้ปัญหาการ

ฉีดพลาสติก

	 Introduction	of	injection	molding;	injection	molds;	

injection	molding	materials;	inection	cycle;	physics	process;	

computer-aided	engineering	 –	modeling,	 simulation	and	

application;	advanced	injection	molding	process;	problem	

of	solution	plastic	injection

0302 436 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโครงสร้างผ้า 3(3-0-6)

 Computer Aided Fabrics Structures Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 313 การเขียนแบบเคร่ืองกล

และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

Prerequisite : 0302 313 Mechanical Drawing 

and Computer Aided Design

	 การจ�าลองทางเรขาคณติ	เส้นโค้งและพืน้ผวิของเบซเิออร์	

เส้นโค้งและพื้นผิวของบี-สไปลน์	 เนิร์บ	 แบบจ�าลองของแข็ง	 การ

แนะน�าและการประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์	คอมพิวเตอร์ช่วยใน

การออกแบบและการประยุกต์ใช้ส�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 พื้นฐานเหล็กหล่อทนการสึกหรอแบบขัดสี 3(3-0-6)

 Fundamentals of Abrasive Wear Resistant Cast  

 Iron

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม

Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials

 พื้นฐานเหล็กหล่อทนการสึกหรอแบบขัดสี	 การแข็งตัว

ของเหล็กหล่อขาวเติมธาตุผสม	 การท�ากรรมวิธีทางความร้อน	

โครงสร้างจุลภาคและสมบัติ	 สมรรถภาพการสึกหรอแบบขัดสี	 การ

ใช้งานและปฏิบัติ	การผลิต

	 Fundamentals	 of	 abrasive	wear	 resistant	 cast	

iron;	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

 การศกึษาและวเิคราะห์ระบบการขนส่ง	การขนส่งทางบก	

การขนส่งทางอากาศ	การขนส่งทางทะเล	การพยากรณ์ความต้องการ

ในการเดินทาง	การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อระบบการขนส่ง	

ความหนาแน่นของการจราจร	การตดัสนิใจหาการเดนิทางทีเ่หมาะสม	

แบบจ�าลองการศึกษาพฤตกิรรมของระบบการขนส่ง	การวางแผนการ

พัฒนาระบบและเส้นทางการขนส่ง	และกรณีศึกษา

	 Study	 and	 analysis	 of	 transportation	 systems.	

land	transportation,	airfreight,	marine	transportation;	fore-

casting	of	 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	

and	case	study
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0302 439 การออกแบบระบบการจัดการวัสดุ 3(3-0-6)

 Material Handling System Design

 หลักการของการออกแบบระบบการจัดการวัสดุ	 การ

วิเคราะห์ปัญหาและการเลือกวิธีการจัดการ	การออกแบบสายพาน

ล�าเลยีง	ถาดล�าเลยีง	การล�าเลยีงแบบต่อเนือ่ง	กระพ้อล�าเลยีง	เกลยีว

ล�าเลียง	ถาดสั่นล�าเลียง	การล�าเลียงเหนือศีรษะ	ลูกกลิ้งล�าเลียง	และ

การล�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

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 220 สถิติวิศวกรรม

Prerequisite : 0302 220 Engineering Statistics

	 การออกแบบการทดลองขั้นแนะน�า	 การออกแบบการ

ทดลองแบบปัจจัยตัวเดียว	การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรี

ยลเบื้องต้น	การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล	2k	การออก

แบบแบบแฟรคชันนอลแฟคทอเรียล	การวิเคราะห์การถดถอย	การ

ประยุกต์การออกแบบการทดลองในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

	 Introduction	to	design	of	experiments;	design	of	

experiments	with	a	single	factor;	foundational	of	factorial	

experimental	 design;	 2k	 factorial	 experimental	 design,	

fractional	factorial	design;	regression	analysis;	applications	

of	experimental	designs	in	engineering	problem	solving

0302 443 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ 3(3-0-6)

 Polymer Characterization

 ความรู้พื้นฐานทางพอลิเมอร์	สมบัติและการเลือกใช้งาน

ของพอลิเมอร์	 การวิเคราะห์คุณสมบัติการทนต่อแรงดึงและทางกล

อืน่	ๆ 	คณุสมบตัทิางความร้อนและความเสถยีรทางความร้อน	สณัฐาน

วิทยา	ความเป็นผลึก	โครงสร้างโมเลกุลและน�้าหนักโมเลกุล

	 Basic	 knowledge	 of	 polymers;	 properties	 and	

polymer	 selection;	 characterization	 of	 tensile	 and	 other	

mechanical	 properties;	 thermal	 properties	 and	 thermal	

stability;	morphology;	 crystallinity	 analysis;	molecular	

structure	and	molecular	weight

0302 446 การจ�าลองสถานการณ์ 3(2-3-4)

 Simulation

 การจ�าแนกประเภทของรปูแบบการจ�าลอง	เทคนคิมอนติ

คาร์โล	การจ�าลองด้วยคอมพวิเตอร์	การตรวจสอบและความถกูต้อง

ของระบบ	การประยกุต์รปูแบบการจ�าลอง	ในปัญหาด้านอตุสาหกรรม

และกรณีศึกษาในการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ

	 Classification	of	simulation	models;	Mote-Carlo	

technique;	computer	 simulation;	 system	verification	and	

validation;	applications	of	simulation	to	industrial	problems	

and	case	studies	in	manufacturing	and	service	industries

0302 447 พื้นฐานของกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า 3(3-0-6)

 Fundamentals of Heat Treatment of Steels

	 พื้นฐานของโลหะวิทยา	การแปลงเฟส	 เฟสในเหล็กกล้า	

ธาตุผสม	ความสามารถในการชุบแข็ง	กรรมวิธีทางความร้อนแบบ

ทั่วไป	การอบอ่อน	การชุบแข็ง	การอบคืนตัว	ตัวกลางในการเย็นตัว	

การชุบแข็งผิว	คาร์บูไรซิง	ไนตรายดิง	คาร์โบไนตรายดิง	การชุบแข็ง

แบบเหนี่ยวน�า	การชุบแข็งด้วยเปลวไฟ

	 Fundamental	of	metallurgy;	phase	transformation,	

phase	in	steel;	alloying	element,	hardenability,general	heat	

treatment,	annealing	 ,	hardening,	 tempering,	quenching	

media,	surface	hardening,	carburizing,	nitriding,	carboni-

triding,	induction	hardening,	frame	hardening

0302 448 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการจัดการ 3(3-0-6)

 วิศวกรรมการผลิต

 IOT for production management engineering

 หลักการของ	 Internets	 of	 Things	 (IOT)	 หรือ	

อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่	แนวทางการประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมการ

ผลติและการจดัการการผลติ	ในปัจจบุนั	ใจความส�าคญัของ	IOT	ส่วน

ประกอบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 เซนเซอร์	 การระบุเลขประจ�าตัว	

การสือ่สารแบบไร้สาย	แหล่งรวมข้อมลู	ระบบกลุม่เมฆและปลอดภัย

ของข้อมูล	 อุปกรณ์ฝังตัว	 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 และแนวโน้ม

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับงานในอุตสาหกรรมการผลิต	หรือ

การจัดการด้านการผลิต

 Principle	of	Internets	of	Things	(IOT);	guidelines	

on	an	application	for	production	and	manufacturing	indus-

try	in	present;	keys	of	IOT;	main	components	of	IOT:	sensors,	

identification,	wireless	communication,	data	storage,	cloud	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

62

system	and	data	security;	IOT	in	industrial	or	applicability;	

embedded	 IOT	devices;	and	 IOT	trends	 for	 the	 future	 in	

production	management	or	manufacturing	industry

0302 449 พลาสติกชีวภาพ

 Bioplastics

 ความรู ้พื้นฐานพลาสติก	 สมบัติและการเลือกใช้งาน

พลาสตกิ	พลาสตกิทีย่่อยสลายได้ทางชวีภาพ	เทคนคิการทดสอบการ

ย่อยสลายทางชวีภาพ	การผลติและการพฒันาพลาสตกิย่อยสลายได้

ทางชีวภาพในเชิงอุตสาหกรรม

	 Fundamentals	of	plastics;	properties	and	plastics	

selection;	biodegradable	plastics;	 biodegradation	 testing	

techniques;	 Industrial	 production	 and	 development	 of	

biodegradable	plastics

0303 341 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Conservation and Management

	 กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์และการ

จดัการพลงังาน	การอนรุกัษ์พลงังานไฟฟ้า	การอนรุกัษ์พลงังานความ

ร้อน	อาคารอนุรักษ์พลังงาน	กรณีศึกษารางวัลด้านพลังงานไทยและ

รางวัลด้านพลังงานอาเซียน

	 Laws	and	standards	relating	to	energy	conserva-

tion	 and	management;	 electrical	 energy	 conservation;	

thermal	energy	conservation;	energy	saving	buildings;	case	

studies	of	Thailand	Energy	Award	and	Asian	Energy	Award

0303 445 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(3-0-6)

 Bio-fuel Production Technologies

	 ค�าจ�ากัดความและส่วนประกอบของชีวมวล	 เทคโนโลยี

การผลติไบโอดเีซล	การผลติไบโอออยล์ด้วยกระบวนการไพโรไลซสี

แบบเร็ว	 เทคโนโลยีการผลิตแก๊สสังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีแก๊ส

ซิฟิเคช่ัน	การผลิตไฮโดรคาร์บอนเหลวด้วยกระบวนการฟิชเชอร์-ทรอ

ป	 เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทธานอล	 เทคโนโลยีการผลิตแก๊ส

ชีวภาพ	เทคโนโลยีการผลิตแก๊สไบโอไฮโดรเจน

	 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	pro-

duction	technology;	bio-hydrogen	production	technology

  2.3 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

โปรแกรมปกต	ิก�าหนดให้เรยีน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ

0302 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต 3(240 ชั่วโมง)

 Manufacturing Engineering Training

	 การฝึกงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิตใน

หน่วยงานของภาครฐั	รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน	ไม่น้อยกว่า	240	ชัว่โมง	

มีการส่งรายงานและน�าเสนอรายงานด้วยปากเปล่า

	 Practices	in	related	fields	of	manufacturing	engi-

neering	in	government	offices,	government	enterprises	or	

private	sectors	with	minimum	requirement	of	240	practice	

hours,	report	submission	and	oral	presentation

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

 Manufacturing Engineering Project 1

	 การเลือกหัวข้อในการท�าวิจัย	ทบทวนวรรณกรรม	การ

รวบรวมข้อมูลและวารสารงานวิจัย	ที่เกี่ยวข้อง	การวางแผนการวิจัย	

การเขียนโครงร่างงานวิจัย	การน�าเสนอโครงร่างงานวิจัย

	 Research	topic	selection;	literature	review;	relat-

ed	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

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 498 โครงงานทางวิศวกรรม

การผลิต 1

Prerequisite : 0302 498 Manufactur ing 

Engineering Project 1

	 การวิจัยตามหัวข้องานวิจัยที่น�าเสนอ	(ในวิชา	0302	498)	

การวิเคราะห์ข้อมูล	 สรุปผลการวิจัย	 การน�าเสนอข้อมูล	 การเขียน

รายงานการวิจัย	การเสนอผลการศึกษา

	 Conducting	 research	 on	proposed	 topic	 (as	 in	

0302	 498);	 data	 analysis;	 conclusion;	 data	 presentation; 

research	report	writing;	research	findings	presentation
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ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ 6	หน่วยกิต

0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(2-2-5)

 Cooperative Education Preparation

	 หลักการ	 แนวคิด	 และกระบวนการของสหกิจศึกษา	

ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	ความรูพ้ืน้ฐานและเทคนคิในการสมคัร

งาน	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การสื่อสารและ

มนุษยสัมพันธ์	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ระบบการจัดการคุณภาพใน

สถานประกอบการ	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	rela-

tions;	personality	development,	quality	management	system	

in	workplaces;	presentation	techniques,	report	writing

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

 Cooperative  Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	
เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท�างานในสถานประกอบการ	 การพัฒนาตนเองในด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ
วิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของสถานประกอบการ	
และตลาดแรงงาน
	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	
the	cooperation	between	university	and	establishments	to	
develop	students	to	be	equipped	with	academic	knowledge	
and	work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	
in	systematic	thinking,	observation,	decision-making,	and	
analytical	 skills	 and	 assessment	 for	 the	 needs	 of	 the	
workplaces	and	labor	market.
การประเมินผลการเรียน

	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	 เป็น	 S	(Satisfactory)
	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	 เป็น	 U	(Unsatisfactory)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Mechanical	Engineering	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมเครื่องกล)

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

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

หลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	144	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

ก. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 108

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

ไม่น้อยกว่า 48

18

30

48

18

30
2. วิชาเฉพาะด้าน

2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 60

48

6

6

60

48

6

6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6

จ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 144 144
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รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	

ลงทะเบียน	 ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต	 นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	

สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	ไม่เกิน	30	หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	 ท้ังโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ

ศึกษา	 ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 108	 หน่วยกิต	 นิสิตระบบพิเศษ	

(เทยีบเข้า)	สามารถเทยีบโอนรายวชิาตามทีก่�าหนดไว้ได้

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้

เรียน	18	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

1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	30	หน่วยกิต

0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 Engineering	Workshop	Practicum

0300	1014	 วัสดุวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 Engineering	Materials

0300	1102	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 Computer	Programming

0300	1201	 การเขียนแบบกราฟิก	 3(2-2-5)

	 Graphic	Drawing

0300	1401	 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Engineering	Mechanics:	Statics

0303	2823 อุณหพลศาสตร์	1	 3(3-0-6)

	 Thermodynamics	1

0303	283	 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Mechanical	Engineering

0303	3814	 กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6)

	 Solids	Mechanics

0303	3823	 กลศาสตร์ของไหล	 3(3-0-6)

	 Fluid	Mechanics

0303	3831	 กระบวนการผลิตส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล	 3(2-3-4)

	 Manufacturing	Process	for	Mechanical	Engineering

0303	3845	 สุขภาพ	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม	 2(2-2-4)

	 Health,	Safety	and	Environment

หมายเหตุ	 1	 คือ	 กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานการออกแบบ	 (Design	

Fundamentals)	 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ	Mechanical	

Drawing,	 Statics	 and	Dynamics,	Mechanical	

Engineering	Process

	 2	คือ	กลุ่มความรู้ด้านความรู้ทาง	ดิจิทัล	(Digital	Liter-

acy)	 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ	Digital	 Technology	 in	

Mechanical	Engineering

	 3	คอื	กลุม่ความรูด้้านพืน้ฐานทางความร้อนและของไหล	

(Thermo-fluids	Fundamentals)	ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบั	

Thermodynamics,	Fluid	Mechanics

	 4	คือ	กลุ่มความรู้ด้านวัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ	

(Engineering	Materials	and	Mechanics	of	Mate-

rials)	ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ	Engineering	Materials,	

Solid	Mechanics

	 5	คือ	กลุ่มความรู้ด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และ

สิ่งแวดล้อม	(Health	Safety	and	Environment)
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 2. วิชาเฉพาะด้าน

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้เรียน	

ไม่น้อยกว่า	60	หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้

เรียน	48	หน่วยกิต

0300	150	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 Engineering	Economics

0303	2813	 กลศาสตร์วิศวกรรม:	พลศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Engineering	Mechanics:	Dynamics

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

	 Numerical	Methods	for	Engineers

0303	291	 วิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 Introduction	to	Mechanical	Engineering

0303	3014	 กลศาสตร์เครื่องจักรกล	 3(3-0-6)

	 Mechanics	of	Machinery

0303	3021	 การออกแบบเครื่องจักรกล	 3(3-0-6)

	 Machine	Design

0303 3031	 วิศวกรรมยานยนต์	 3(3-0-6)

	 Automotive	Engineering

0303	3083	 การสั่นสะเทือนเชิงกล	 3(3-0-6)

	 Mechanical	Vibration

0303	3114	คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทางวิศวกรรม	 3(2-2-5)

	 เครื่องกล

	 Computer	Aided	Mechanical	Engineering	Design

0303	3212	 การถ่ายเทความร้อน	 3(3-0-6)

	 Heat	Transfer

0303	3242	 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ	 3(3-0-6)

	 Refrigeration	and	Air	Conditioning

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

	 Mechanical	Engineering	Laboratory	1

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

	 Mechanical	Engineering	Laboratory	2

0303	4212	 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง	 3(3-0-6)

	 Power	Plant	Engineering

0303	4412	 การออกแบบระบบทางความร้อน	 3(3-0-6)

	 Thermal	System	Design

0303	4613	 การควบคุมอัตโนมัติ	 3(3-0-6)

	 Automatic	Control

0303	497	 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล	 1(0-3-0)

	 Mechanical	Engineering	Seminar

0307	308	 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Fundamentals	of	Electrical	Engineering

0307	309	 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 Fundamentals	of	Electrical	Engineering	Laboratory

หมายเหตุ	 1	คอื	กลุม่ความรูด้้านเครือ่งจกัรกล	(Machinery)	ความ

รู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ	Machinery	 Systems,	Machine	

Design,	Prime	Movers

	 2	คือ	กลุ่มความรู้ด้านความร้อน	ความเย็น	และของไหล

ประยุกต์	(Heat,	Cooling	and	Applied	Fluids)	ความ

รู้ที่เกี่ยวข้องกับ	Heat	Transfer,	Air	Conditioning	

and	Refrigeration,	Power	Plant,	Thermal	Systems	

Design

	 3	 คือ	 กลุ ่มความรู ้ด้านระบบพลวัตและการควบคุม

อัตโนมัติ	 (Dynamic	 Systems	 and	Automatics	

Control)	 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ	Dynamic	 Systems,	

Automatics	Control,	Internet	of	Things	(IoT)	and	

AI	(use	of),	Robotics,	Vibration

	 4	คือ	กลุ่มความรู้ด้านระบบทางกลอื่นๆ	 (Mechanical	

Systems)	ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบั	Energy,	Engineering	

Management	 and	Economics,	 Fire	 Protection	

System,	Computer-Aided	Engineering	(CAE)

  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม จากรายวิชา	ต่อไปนี้

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

ให้เลือกเรียน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

0300	180	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม	 3	(3-0-6)

	 Engineering	Entrepreneurship

0300	190	 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)

	Introduction	to	Big	Data	for	Engineers

0300	210	 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Railway	System	Engineering

0303	304	 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวอัจฉริยะ	 3(3-0-6)

	 Smart	Postharvest	Engineering

0303	305	 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการ	 3(2-1-6)

	 ออกแบบเชิงกล

	 Finite	Element	Analysis	in	Mechanical	Design
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0303	306	 การออกแบบกระบวนการผลิตทาง	 3(3-0-6)

	 อุตสาหกรรมเกษตรและการขนย้ายวัสดุ

	 Agro-industry	 process	 and	material	 handling	 

	 design

0303	307	 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ	 3(3-0-6)

	 Agricultural	Machinery	and	Managemet

0303	309	 เครื่องมือวัดและระบบ	IoT	ทางการเกษตร	 3(3-0-6)

	 Agricultural	Instrumentation	and	IOT

0303	323	 เครื่องยนต์สันดาปภายใน	 3(3-0-6)

	 Internal	Combustion	Engine

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	324	 การท�าความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 Advanced	Refrigeration	and	Air	Conditioning

0303	427	 ท่อความร้อน	 3(3-0-6)

	 Heat	Pipe

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

  2.3 กลุม่วชิาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชพี จากรายวชิา	ต่อไปนี้

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ

0303	399*	การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล	 3(240	ชั่วโมง)

	 Mechanical	Engineering	Training

หมายเหตุ * นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 สามารถเทียบโอนได้ 

นิสิตระบบปกติต้องฝึกงานอย่างน้อย	 240	 ชั่วโมง	

ผลการเรียนเป็นแบบ	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(2-2-5)

	 Cooperative	Education	Preparation

หมายเหตุ	 ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 Cooperative	Education

หมายเหตุ ผลการเรียนเป็นเกรด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต	 นิสิตสามารถ

เลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่ เป ิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม
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แผนการศึกษา
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระบบปกติ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100/
0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum/
วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

1(0-3-0)

3(3-0-6)

0300	120/
0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing/
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 19-21

หมายเหตุ	 *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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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/
0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing/
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0300	100/
0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum/
วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

1(0-3-0)

3(3-0-6)

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Statics

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

รวม 22-24 

หมายเหตุ	 *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	150 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering	Economics

3(3-0-6)

0303	283 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Mathematics	for	Mechanical	Engineering

3(3-0-6)

0303	281 กลศาสตร์วิศวกรรม:	พลศาสตร์
Engineering	Mechanics:	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)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	284 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกร
Numerical	Methods	for	Engineers

3(3-0-6)

0303	382 กลศาสตร์ของไหล
Fluid	Mechanics

3(3-0-6)

0307	308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals	of	Electrical	Engineering	

3(3-0-6)

0307	309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals	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 16 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	383 กระบวนการผลิตส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Manufacturing	Process	for	Mechanical	Engineering

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 กลศาสตร์ของแข็ง
Solids	Mechanics

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	384 สุขภาพ	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม
Health,	Safety	and	Environment

2(2-2-4)

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 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคปลาย 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	384 สุขภาพ	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม
Health,	Safety	and	Environment

2(2-2-4)

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 22 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical	Engineering	Training

3	(240	ชั่วโมง)

รวม 3 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา
Cooperative	Education	Preparation	

3	(2-2-5)

รวม 3 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	308 การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical	Vibration

3(3-0-6)

0303	441 การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal	System	Design

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 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	308 การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical	Vibration

3(3-0-6)

0303	441 การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal	System	Design

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 22 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

0199	499 สหกิจศึกษา
Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวม 6 หน่วยกิต
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	120/

0300	110

การเขียนแบบกราฟิก	*
Graphic	Drawing	/
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

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)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering	Materials

3(3-0-6)

รวม 20 หน่วยกิต

หมายเหตุ	 *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

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 กลศาสตร์วิศวกรรม:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics:	Statics

3(3-0-6)

0300	120/

0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing	/
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

3(2-2-5)

0303	382 กลศาสตร์ของไหล
Fluid	Mechanics

3(3-0-6)

รวม 20 หน่วยกิต

หมายเหตุ	 *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย

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 3-11 หน่วยกิต



77

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	150 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering	Economics

3(3-0-6)

0303	283 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Mathematics	for	Mechanical	Engineering

3(3-0-6)

0303	383 กระบวนการผลิตส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Manufacturing	Process	for	Mechanical	Engineering

3(2-3-4)

0303	281 กลศาสตร์วิศวกรรม:	พลศาสตร์
Engineering	Mechanics:	Dynamics	

3(3-0-6)

0303	321 การถ่ายเทความร้อน
Heat	Transfer

3(3-0-6)

0303	381 กลศาสตร์ของแข็ง
Sodids	Mechanics

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	284 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกร
Numerical	Method	for	Engineers

3(3-0-6)

0303	302 การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine	Design	

3(3-0-6)

0303	311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
Computer	Aided	Mechanical	Engineering	Design

3(2-2-5)

0303	384 สุขภาพ	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม
Health,	Safety	and	Environment

2(2-2-4)

0303	324 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration	and	Air	Conditioning

3(3-0-6)

0303	391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1
Mechanical	Engineering	Laboratory	1

1(0-3-0)

0307	308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals	of	Electrical	Engineering

3(3-0-6)

0307	309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals	of	Electrical	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

รวม 19 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม 3-11 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	441 การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal	System	Design

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)

รวม 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

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)

0303	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3(3-0-6)

รวม 11 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้

เรียน	18	หน่วยกิต

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 ก๊าซ	

ของแข็ง	 ของเหลวและสารละลาย	 เคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบ

การถ่ายโอนอิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุล

ไอออน	 ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ	 ธาตุแทรนซิชัน	 เคมี

นิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bond-

ing:	gas,	solid,	liquid	and	solution,	chemical	thermodynam-

ics,	electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chem-

ical	and	ionic	equilibria,	periodic	table	and	representative	

elements,	 transition	metals,	 nuclear	 chemistry,	 environ-

mental	chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 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�าเกี่ยวกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟสิิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	

การเคลือ่นทีแ่บบหมนุ	สมดลุกล	การสัน่และคลืน่	คลืน่เสยีง	ของไหล	

สมบัติเชิงของสสาร	ความร้อน	และอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของ

ก๊าซ

	 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	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	สมบตัขิองคลืน่
แสงและทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ
นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์
	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	field,	
magnetic	 induction,	 capacitors	 and	 inductors,	 electric	
currents,	DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	electromag-
netic	waves,	wave	property	of	light	and	optical	instruments,	
introduction	to	modern	physics,	properties	of	nucleus,	ra-
dioactive	and	nuclear	reaction

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

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 หรืออาจเรียน
พร้อมกันได้

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 หรืออาจเรียน
พร้อมกันได้

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

 Engineering Mathematics 1

	 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	การหา

อนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและค่าเวกเตอร์ฟังชัน

ก์ของตวัแปรจรงิและการประยกุต์ใช้งาน	การประยกุต์ใช้อนพุนัธ์	รปู

แบบยัง	ไม่ก�าหนด	เทคนิคการหาปริพันธ์	บทน�าสู่ปริพันธ์เชิงเส้น	ปริ

พันธ์ไม่ตรงแบบ

	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit,	conti-

nuity,	 differentiation	 and	 integration	 of	 real-valued	 and	

vector-valued	functions	of	a	real	variable	and	their	applica-

tions;	Applications	 of	 derivative;	 indeterminate	 forms;	

techniques	of	integration;	improper	integrals

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

 Engineering Mathematics 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Prerequisite : 0300 130 Engineering 

Mathematics 1

	 อปุนยัเชงิคณติศาสตร์	ล�าดบัและอนุกรมของจ�านวนจรงิ	

การกระจายแบบอนกุรมเทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชนัมลูฐาน	

การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	 เวกเตอร์	 เส้นตรงและระนาบ	 ใน

ปริภูมิสามมิติ	 แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร	

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร	 บทน�าสู ่สมการเชิง

อนุพันธ์และการประยุกต์

	 Mathematical	 induction;	sequences	and	series	

of	real	numbers;	Taylor	series	expansion	and	approximation	

of	 elementary	 functions;	 numerical	 integration;	 vectors,	

lines	and	planes	 in	 three	dimensional	 space;	 calculus	of	

vector	valued	functions	of	one	variable;	calculus	of	real-val-

ued	functions	of	two	variables;	introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

  1.2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้เรียน	

30	หน่วยกิต

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Workshop Practicum

	 หลักการเบื้องต้น	การปฏิบัติการและความปลอดภัยใน

การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	การกลึง	การเชื่อม	การประกอบ	งาน

ไม้	งานปรับแต่ง

	 Introductory	principle;	operation	and	safety	 for	

tool	and	machine	operations;	turning,	welding,	assembly,	

wood	working,	modified	working

0300 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Materials

	 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองวสัด	ุกระบวนการผลติ	การ

ประยุกต์ใช้ในกลุ่มงานทางวัสดุวิศวกรรม	สมบัติเชิงกล	การย่อย

สลายของวัสดุ

	 Structures	and	properties	of	materials;	production	

processes;	 applications	 of	work	 groups	 of	 engineering	

materials;	mechanical	properties;	materials	degradation

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming

 แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์	

การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์	 และซอฟต์แวร์	 ภาษาในการเขียน

โปรแกรมในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	

hardware	and	software	interaction;	current	programming	

language;	programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพ

ฉายและการเขียนรูปทรง	การให้ขนาดและการให้ค่าเผื่อ	 การเขียน

ภาพตัด	การเขียนภาพช่วย	การเขียนภาพคลี่	การเขียนภาพร่าง	การ

เขยีนแบบการประกอบและรายละเอยีดชิน้งาน	การเขยีนพืน้ฐานโดย

ใช้คอมพิวเตอร์

	 Lettering;	orthographic	projection;	orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	toler-

ancing;	sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	

sketches,	 detail	 and	 assembly	drawings;	 basic	 comput-

er-aided	drawing
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0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม: สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics: Statics

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

Prerequisite : 0204 101 Physics 1

 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสยีดทาน	พืน้ฐาน
ในการคิดงานเสมือน	และความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น
	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	
principle	of	virtual	work,	and	stability,	introduction	to	dy-
namics

0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6)

 Thermodynamics 1

	 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์	 คุณสมบัติทาง
อณุหพลศาสตร์ของสารบรสิทุธิ	์และแก๊สจนิตภาพ	กฎข้อที	่1	และข้อ
ที่ 	 2	 ของอุณหพลศาสตร์	 การคืนสภาพและการไม่คืนสภาพ	
กระบวนการกบัการประยกุต์ใช้	การวเิคราะห์วัฏจกัรคนืสภาพ	วฏัจกัร
คาร์โนต์	เอนโทรปี	วัฏจักรก�าลังไอน�้า	วัฏจักรก�าลังมาตรฐานอากาศ
	 Definitions	 and	 concepts	 of	 thermodynamics;	
properties	 of	 pure	 substances	and	 ideal	 gases;	 first	 and	
second	laws	of	thermodynamics;	reversibility	and	availabil-
ity;	process	and	applications;	reversible	cycle	analysis;	the	
Carnot	 cycle;	 entropy;	 steam	power	 cycle;	 air-standard	
cycle

0303 283 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)

 Mathematics for Mechanical Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

Prerequisite : 0300 131 Engineering Mathematics 2

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้	 พีชคณิตของ
เวกเตอร์ในสามมติ	ิพกิดัเชงิขัว้	แคลคลูสัของฟังก์ชันจ�านวนจรงิสอง
ตวัแปร	การหาอนพัุนธ์และปรพินัธ์ของฟังก์ชนัจ�านวนจรงิและฟังก์ชัน
เวกเตอร์จ�านวนจริงหลายตัวแปร	ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น	สถิติวิจัย
ส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล
	 Functions	of	several	variables	and	theirs	appli-
cations;	vector	algebra	in	three	dimensions;	polar	coordi-
nates;	 calculus	of	 real	 valued	 functions	of	 two	variables;	
differentiation	and	 integration	of	 real	 valued	and	vector	
valued	 functions	 of	multiple	 real	 variables;	 fundamental	
research	methodology;	statistics	for	mechanical	engineering

0303 381 กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6)

 Solids Mechanics

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 140 กลศาสตร์์วิิศวกรรม : 

สถิิตยศาสตร์์

Prerequisite : 0300 140 Engineering 

Mechanics : Statics

	 แรงและความเค้น	 ความสัมพันธ์ของความเค้นและ

ความเครยีด	ความเค้นในคาน	ไดอะแกรมของแรงเฉอืนและโมเมนต์

ดดั	ระยะยบุตวัของคาน	แรงบดิ	การโก่งเดาะของเสาวงกลมของมอร์	

การรวม	ความเค้น	เกณฑ์ของความเสียหาย

	 Forces	and	stresses;	stresses	and	strains	relation-

ship;	stresses	in	beams;	shear	force	and	bending	moment	

diagrams;	deflection	of	beams;	torsion;	buckling	of	columns	

of	Mohr’s	circle;	combined	stresses;	failure	criterion

0303 382 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)

 Fluid Mechanics

	 สมบัติของของไหล	 สถิตศาสตร์ของของไหล	 สมการ

โมเมนตมัและสมการพลงังาน	สมการ	ความต่อเนือ่งและการเคลือ่นท่ี	

การวเิคราะห์มติแิละความคล้ายคลงึ	การไหลแบบคงตวัของของไหล

ที่อัดตัวไม่ได้

	 Properties	of	fluid;	fluid	static;	momentum	and	

energy	equations;	equation	of	continuity	and	motion;	simil-

itude	and	dimensional	analysis;	steady	incompressible	flow

0303 383 กระบวนการผลิตส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-4)

 Manufacturing Process for Mechanical Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม

Prerequisite : 0300 101 Engineering 

Materials

	 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต	การหล่อ	

การขึ้นรูป	 การกลึง	 การเชื่อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลติ	ต้นทนุกระบวนการผลติพืน้ฐาน	การผลติทีใ่ช้วสัดุ

สมัยใหม่	การผลิตที่มีความแม่นย�าระดับสูง

	 Theory	and	concept	of	manufacturing	processes:	

casting,	forming,	machining,	welding;	material	and	manu-

facturing	processes	relationships;	fundamental	of	manufac-

turing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	pre-

cision	manufacturing
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0303 384 สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 2(2-2-4)

 Health, Safety and Environment

	 การปฐมพยาบาล	การป้องกันโรคติดต่อ	ความปลอดภัย
ในงานทางกล	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมพลังงานอันตราย	
การจดัการเสยีงรบกวน	อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล	การระบายอากาศ	
การจดั	การขยะมลูฝอย	ของเสยีอนัตรายและการขนส่งวตัถุอนัตราย
	 First	Aid,	 preventing	 communicable	 disease,	
safety	 in	mechanical	works,	 risk	 assessment,	 control	 of	
hazardous	energy,	noise	management,	personal	protective	
equipment,	ventilation,	solid	waste	management,	hazardous	
waste	and	transporting	Hazardous	Materials

 2. วิชาเฉพาะด้าน

ส�าหรับโปรแกรมปกติ 	 ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	
60	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา	ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	
60	หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้
เรียน	48	หน่วยกิต
0300 150 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Economics

	 วิธีการเปรียบเทียบ	ค่าเสื่อมราคา	 การประเมินค่า	 การ
ทดแทนทรัพย์สิน	ความเสี่ยง	และความไม่แน่นอน	การประมาณค่า
ผลสืบเนื่องของภาษีเงินได้
	 Methods	of	comparison;	depreciation;	evaluation	
of	 replacement;	 risk	and	uncertainty;	 estimating	 income	
tax	consequences

0303 281 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics: Dynamics

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 140 กลศาสตร์์วิิศวกรรม : 

สถิิตยศาสตร์์

Prerequisite : 0300 140 Engineering 

Mechanics : Statics

	 หลกัการของพลศาสตร์	จลนศาสตร์ของอนภุาคและวตัถุ
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;	fun-
damental	theory	of	vibration

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

 Numerical Methods for Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 283 คณิตศาสตร์ส�าหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล

Prerequisite : 0303 283 Mathematics for 

Mechanical Engineering

	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	 การ
ประมาณการและการวิเคราะห์	 หาค่าความคลาดเคลื่อน	 รากของ
สมการ	ระบบสมการเชงิเส้น	การประมาณค่าในช่วง	การถดถอยก�าลงั
สอง	น้อยที่สุด	การหาค่าอินทิเกรตและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข	สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ	สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย	และวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
พื้นฐาน
	 Fundamental	 of	 numerical	method;	 numerical	
approximation	and	error	analysis;	roots	of	equations;	linear	
equation	 system;	 Interpolation;	 least-squares	 regression;	
numerical	 integration	and	differentiation;	ordinary	differ-
ential	equations;	partial	differential	equations	and	funda-
mentals	of	finite	elements	method

0303 291 วิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น 2(1-2-3)

 Introduction to Mechanical Engineering

	 การแนะน�าวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล	 พื้นฐานของ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล	พื้นฐานอาชีวอนามัย	
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	การท�าโครงงานเป็นทีม	ทักษะความ
คิดสร้างสรรค์	 ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ทักษะการสื่อสารทาง
เทคนิค	จรรยาบรรณวิศวกรรม
	 Introduction	to	mechanical	engineering	profes-
sion;	fundamentals	of	the	mechanical	engineering	design	
process;	occupational	health,	safety	and	environment	ba-
sics;	 team-based	projects;	 creative	 thinking	 skill;	 basic	
computer	skills;	technical	communication	skills;	engineer-
ing	ethics

0303 301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)

 Mechanics of Machinery

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 281 กลศาสตร์วิศวกรรม : 

พลศาสตร์

Prerequisite : 0303 281 Engineering 

Mechanics : Dynamics

	 กลไกและข้อต่อ	กลศาสตร์ของลูกเบี้ยว	 เฟือง	ชุดเฟือง
ทด	 การเคลื่อนท่ี	 ความเร็ว	 และความเร่งในเครื่องจักรกล	 การ
วเิคราะห์แรงสถติและแรงพลวตัในเครือ่งจกัรกล	การสมดลุของมวล
ที่มี	การหมุนและเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
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	 Linkages	and	joints;	mechanics	of	cam;	gear;	gear	

train;	displacements,	velocity	and	acceleration	in	machines;	

static	 and	dynamic	 force	 analysis	 in	machines;	masses	

balance	of	rotating	and	reciprocating

0303 302 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6)

 Machine Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 381 กลศาสตร์ของแข็ง

Prerequisite : 0303 381 Solids Mechanics

	 หลักพื้นฐานของการออกแบบเคร่ืองจักรกล	การเลือก

วัสดุวิศวกรรม	 ความเค้นและการยุบตัวในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	

ทฤษฎีของการวิบัติ	การล้า	การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	หมุด

ย�้าและข้อต่อ	สลักเกลียว	สลักและการเชื่อม	สปริง	เพลา

	 Fundamentals	 of	machine	design;	 selection	 of	

materials;	stress	and	deflection	in	machine	elements;	the-

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

joints;	screw;	pins	and	welding;	springs;	shaft

0303 303 วิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6)

 Automotive Engineering

	 พืน้ฐานของส่วนประกอบต่าง	ๆ 	ของยานยนต์	เครือ่งยนต์	

ระบบส่งก�าลัง	ชุดคลัทซ์	เกียร์ธรรมดา	เกียร์อัตโนมัติ	เพลาขับ	เฟือง

ท้าย	 ล้อและยาง	 ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ	 ระบบขับเลี้ยว	 ระบบกัน

สะเทอืน	ระบบเบรก	ระบบปรบัอากาศในยานยนต์	สมรรถนะของยาน

ยนต์	ภาระของถนน	แรงต้านทาน	ก�าลงัท่ีต้องการ	การเข้าโค้งทีส่ภาวะ

คงตวั	พลศาสตร์ของการขบัขี	่พลศาสตร์ของการพลกิคว�า่	กลศาสตร์	

ในการถ่ายน�้าหนักของยานยนต์	 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	 ยาน

ยนต์ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้า

	 Fundamental	of	automotive	components;	engine;	

power	train	system;	clutch;	manual	and	automatic	trans-

missions;	drive	axle;	differential	gear;	wheel	and	tire;	four	

wheel	drive	system;	steering	system;	suspension	system;	

brake	 system	and	 air	 conditioning	 system;	 automotive	

performances;	road	loads;	resistance	forces;	required	pow-

er;	steady-state	cornering;	ride	dynamics;	rollover	dynamics;	

mechanics	of	 vehicle’s	weight	 transfer;	new	automotive	

technology;	hybrid	vehicles	and	electric	vehicles

0303 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6)

 Mechanical Vibration

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 281 กลศาสตร์วิศวกรรม : 

พลศาสตร์

Prerequisite : 0303 281 Engineering 

Mechanics : Dynamics

	 นิยามของระบบท่ีมีระดับความอิสระเป็นหนึ่ง	 การ
เคลือ่นทีแ่บบฮาร์มอนกิอย่างง่าย	การสัน่สะเทอืนจากการบดิ	ระเบยีบ
วธิขีองระบบสมมลูย์	ระเบยีบวธิพีลงังาน	ระเบยีบวธิขีองไรย์เลย์	การ
สัน่สะเทอืนทีม่กีารหน่วง	ความหนดืและการหน่วงแบบคลูอมป์	ระบบ
พลวตัของการสัน่สะเทอืนแบบบงัคับ	ระบบทีม่รีะดบัความอสิระหลาย
ระดับ	การวัดการสั่นสะเทือนและการประยุกต์ใช้งาน
	 Definition	system	with	one	degree	of	 freedom;	
simple	 harmonic	motion;	 torsional	 vibration;	method	 of	
equivalent	system;	energy	method;	Rayleigh	method;	vi-
bration	with	damping;	 viscous	 and	 coulomb	dampings;	
dynamic	systems	of	forced	vibration;	system	having	sever-
al	degree	of	freedom;	vibration	measurement	and	applica-
tions

0303 311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทาง 3(2-2-5)

 วิศวกรรมเครื่องกล

 Computer Aided Mechanical Engineering Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 120 การเขียนแบบกราฟิก

Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing

	 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส�าหรับการออกแบบและการ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล	การเขียนแบบทางเครื่องกล	
การสร้างแบบจ�าลองทางกายภาพและการจ�าลองสถานการณ์ส�าหรับ
ปัญหา	ทางวิศวกรรมเครื่องกล	การประยุกต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
	 Use	of	computer	for	design	and	analysis	of	me-
chanical	 engineering	 problems;	mechanical	 drawing;	
physical	modeling	and	simulations	of	mechanical	engineer-
ing	problems;	related	applications

0303 321 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)

 Heat Transfer

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1

	 หลักการของการถ่ายเทความร้อน	 การน�าความร้อน	
การพาความร้อน	การแผ่รังสีความร้อน	เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน	การเดือด	การควบแน่น
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	 Prinsiples	of	heat	transfer;	conduction;	convec-

tion;	radiation;	heat	exchangers;	heat	transfer	enhancement;	

boiling;	condensation

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

 Refrigeration and Air Conditioning

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1

	 พ้ืนฐานของการท�าความเย็นและสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ	

ระบบอัดไอ	วัฏจักรการท�าความเย็น	การวิเคราะห์องค์ประกอบของ

ระบบ	สมบัติของสารท�าความเย็น	การท�าความเย็นแบบระเหย	หอ

ท�าความเย็น	การท�าความเย็นแบบดูดกลืน	 การค�านวณภาระความ

เย็นของระบบท�าความเยน็	การแช่แขง็อาหาร	กระบวนการปรบัอากาศ	

การค�านวณภาระความเยน็ของระบบปรบัอากาศ	การออกแบบระบบ

การกระจายอากาศและท่อส่งลม	การตรวจสอบอุณหภูมิด้วยระบบ

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

	 Foundation	 of	 refrigeration	 and	 coefficient	 of	

performance;	vapor	compression	system;	refrigeration	cy-

cles;	 system	component	 analysis;	 refrigerant	 properties;	

evaporative	cooling;	cooling	towers;	absorption	refrigera-

tion;	 calculation	 of	 cooling	 load	 of	 refrigeration	 system;	

freezing	of	foods;	air	condition	processes;	cooling	load	es-

timation	 of	 air	 conditioning	 system;	 air	 distribution	 and	

duct	system	design;	temperature	monitoring	by	internet	of	

things

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

 Mechanical Engineering Laboratory 1

	 ปฏบิติัการพ้ืนฐานในทางอณุหพลศาสตร์	การถ่ายเทความ

ร้อน	กลศาสตร์ของไหล	กลศาสตร์ของแขง็	การแนะน�าเครือ่งมอืและ

เทคนิคในการทดลองในทางวิศวกรรมเครื่องกล

	 Experiments	on	foundation	of	thermodynamics,	

heat	transfer,	fluid	mechanics,	solid	mechanics;	introduction	

to	testing	equipment	and	experimental	techniques	in	me-

chanical	engineering

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

 Mechanical Engineering Laboratory 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 391 ปฏิบัติการวิศวกรรม

เครื่องกล 1

Prerequisite : 0303 391 Mechanical 

Engineering Laboratory 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสูบ	 เครื่องท�าความเย็น	 เครื่อง

ปรับอากาศ	ชุดแขนกล	การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนด้วยสัญญาณ

ดิจิทัล	นิวเมติกส์	 ไฮดรอลิกส์	 การควบคุม	และไอโอที	 การถ่ายเท

ความร้อน	 การวัดอุณหภูมิ	 การศึกษาพ้ืนฐานของวงจรดิจิทัลทาง

วิศวกรรมเครื่องกล	การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ	การวัด	และ

การวิเคราะห์รูปแบบต่าง	ๆ

	 Laboratory	of	pump;	refrigeration;	air-condition-

er;	arm	robot;	vibration	analysis	with	digital	signal,	pneu-

matic,	hydraulic,	control	and	IOT;	heat	transfer;	temperature	

measurement;	 basic	 of	 digital	 technology	 in	mechanical	

engineering;	practice	on	testing,	measurement	and	various	

analysis

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

 Power Plant Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1

	 หลกัการของการเปลีย่นรปูและการมอียูข่องพลงังาน	เชือ้

เพลงิและการสนัดาป	เครือ่งยนต์สนัดาป	โรงไฟฟ้าพลงัไอน�า้	โรงไฟฟ้า

กังหันแก๊ส	 โรงไฟฟ้าเครื่องยนต์สันดาปภายใน	 โรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อนร่วม	โรงไฟฟ้าพลังน�้า	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	เศรษฐศาสตร์โรงจักร

ต้นก�าลัง	ผลกระทบของโรงไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม

	 Energy	 conversion	 and	 availability	 principles;	

fuels	 and	combustion;	 combustion	engine;	 steam	power	

plant;	gas	turbine	power	plant;	internal	combustion	engine	

power	plant;	 combined	 cycle	power	plant;	 hydro	power	

plant;	nuclear	power	plant;	power	plant	economics;	effect	

of	power	plants	on	environmental
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0303 441 การออกแบบระบบทางความร้อน 3(3–0-6)

 Thermal System Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 321 การถ่ายเทความร้อน 

และ 0303 382 กลศาสตร์ของไหล

Prerequisite : 0303 321 Heat Transfer and  

0303 382 Fluid Mechanics

	 การออกแบบระบบที่ท�างานได้หรือระบบท�างานที่เหมาะ

สม	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 การหาสมการแสดงคุณลักษณะของ

อุปกรณ์ทางความร้อนโดยใช้ข้อมูลจากการทดลอง	 แบบจ�าลอง

อปุกรณ์ทาง	ความร้อนบนพืน้ฐานของกฎทางฟิสกิส์	แบบจ�าลองและ

การจ�าลองการท�างานของระบบทางความร้อน	 เทคนิคการหาจุดที่

เหมาะสมส�าหรับระบบทางความร้อน

	 Designing	 a	workable	 system	or	 an	 optimum	

system;	engineering	economics;	equation	fitting	for	char-

acterization	of	thermal	equipment	using	experimental	data;	

thermal	 equipment	modeling	based	upon	physical	 laws;	

modeling	and	simulation	of	thermal	system;	optimization	

techniques	for	thermal	systems

0303 461 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)

 Automatic Control

เงื่อนไขรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Prerequisite : 0307 308 Fundamentals of 

Electrical Engineering

	 หลักการควบคมุอตัโนมตั	ิการวเิคราะห์และการสร้างแบบ

จ�าลองของระบบควบคุมเชิงเส้น	 เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิง

เส้น	การตอบสนองโดเมนเวลาและความถี	่ไฮดรอลกิ	นวิแมตกิส์	เคมี	

ตวัอย่างทางไฟฟ้าและเครือ่งกล	การปรบัปรงุสมรรถนะของระบบ	หุน่

ยนต์เบื้องต้น

	 Automatic	control	principle;	analysis	and	mod-

eling	creation	of	 linear	 control	 system;	 stability	 of	 linear	

feedback	 system;	 time	domain	 and	 frequency	 response;	

hydraulic;	pneumatic;	chemical;	electrical	and	mechanical	

examples;	system	performance	improvement;	introduction	

to	robotics

0303 497 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0)

 Mechanical Engineering Seminar

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4

Prerequisite : Senior Standing

	 ค้นคว้า	อภิปราย	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หัวข้อทางวิชาการ	ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	และเทคโนโลยีใน

ปัจจุบัน	แล้วน�าเสนอรายงาน

	 Research,	discussion	and	investigation	of	current	

research	developments;	current	practices;	current	research-

es;	 and	 special	 topics	 related	 to	 aspects	 of	mechanical	

engineering	and	technology;	submission	of	written	reports

0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Fundamentals of Electrical Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

Prerequisite : 0204 102 Physics 2

	 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	แรง

ดนั	กระแสและก�าลงัไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า	เครือ่งจกัรกลไฟฟ้าเบือ้ง

ต้น	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	มอเตอร์และการใช้งาน	เทคโนโลยีแบตเตอรี่	

หลักการของระบบสามเฟส	การส่งก�าลังไฟฟ้า	 เครื่องมือวัดพื้นฐาน

ทางไฟฟ้า

	 DC	and	AC	circuit	analysis;	voltage;	current	and	

power;	transformers;	introduction	to	electrical	machinery;	

generators;	motors	 and	 their	 uses;	 battery	 technology;	

principles	 of	 three-phase	 systems;	 power	 transmission;	

basic	electrical	instruments

0307 309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Fundamentals Electrical Engineering Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 

หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0307 308 Fundamentals of 

Electrical Engineering or 

Co-requisite

	 การทดลองสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา	0307	308	พืน้

ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

	 Laboratory	experiments	to	accompany	0307	308	

Fundamentals	of	Electrical

Engineering
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  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม	จากรายวิชาต่อไปนี้

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

ก�าหนดให้เลือกเรียน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

0300 180 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Entrepreneurship

	 แนวคิดการเป็นผู ้ประกอบการส�าหรับวิศวกร	 องค์

ประกอบของแผนธุรกิจ	 วิธีการเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่	 การ

ศึกษาความเป็นไปได้	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน	

การตลาด	การผลติ	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์	การจดัท�าแผนธรุกจิ	

การท�าโครงงานแผนธุรกิจ	การศึกษาดูงาน

	 Concepts	 of	 entrepreneurship	 for	 engineers;	

structures	of	business	plans;	starting	up	or	developing	new	

business;	feasibility	study;	basic	knowledge	on	finance	and	

investment;	marketing;	production;	human	resource	man-

agement;	business	plan	preparation;	business	plan	projects;	

study	visit

0300 190 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 Introduction to Big Data for Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 0300110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite : 0300110 Computer Program-

ming

	 ข้อมูลมหัตส�าหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม	 ระบบ

นิเวศน์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล	 การแยกข้อมูลและการวิเคราะห์

ความรู้จากข้อมูลดิบหรือข้อมูลมหัต	การรวบรวมและการแสดงผล

ข้อมลู	ฐานข้อมลูเบือ้งต้น	พืน้ฐานของปัญญาประดษิฐ์ในการวเิคราะห์

ข้อมูลมหัต

	 Big	data	for	engineering	analytics;	data	ecosys-

tem	 and	 data	 science;	 extraction	 data	 and	 knowledge	

analysis	from	raw	data	or	big	data;	data	collection	and	vi-

sualization;	introduction	to	database;	basic	of	artificial	in-

telligence	in	big	data	analytics

0300 210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Railway System Engineering

	 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง	 แนว

นโยบาย	การวางแผน	และการพฒันาโครงการ	การคาดการณ์ปรมิาณ

การเดินทางและการใช้การขนส่งทางราง	การบรหิารโครงการในระบบ

ขนส่งทางราง	 โครงสร้าง	 ทางรถไฟ	 ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน	

สถานีรถไฟ	 ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟ	 ระบบไฟฟ้าภายในตัว

รถ	 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร	การก่อสร้างงานโยธา	การ

เดินรถ	การบริหารการซ่อมบ�ารุง	การด�าเนินธุรกิจในระบบขนส่งทาง

ราง	และรถไฟความเร็วสูง

	 History	and	evolution	of	railway	transport	system;	

policy	planning	and	project	development;	forecast	of	travel	

demand	and	using	railway	transport;	project	management	

in	railway	transport	system;	railway	track	structure;	bogies	

and	motive	power;	railway	station;	railway	electrification	

system;	electrical	system	in	rolling	stock;	signaling	system	

and	communication;	civil	construction;	railway	operation;	

maintenance	management;	business	operation	in	railway	

transport	system	and	high	speed	train

0303 304 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวอัจฉริยะ 3(3-0-6)

 Smart Postharvest Engineering

 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว	 เครื่องจักรกลหลังการเก็บ

เกี่ยว	กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว	การตรวจสอบคุณภาพ	การเก็บ

รักษาและการแปรรูป	การควบคุมและป้องกันโรคแมลง	และระบบ

สายโซ่	ความเยน็	ระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ในกระบวนการหลงัการ

เก็บเกี่ยว	การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว	การ

ประยุกต ์อินเทอร ์ เน็ตของสรรพส่ิง	 และปัญญาประดิษฐ ์ใน

กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว

	 Postharvest	physiology;	postharvest	machinery;	

postharvest	process:	quality	evaluation,	storage	and	pro-

cessing,	disease	and	insect	control	and	cold	chain	system;	

automation	and	robotic	in	postharvest	process;	data	ana-

lytics	in	postharvest	process;	application	of	Internal	of	thing	

and	artificial	intelligence	in	postharvest	process
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0303 305 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการ 3(2-1-6)

 ออกแบบเชิงกล

 Finite Element Analysis in Mechanical Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 284 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

ส�าหรับวิศวกร

Prerequisite : 0303 284 Numerical Methods 

for Engineers

	 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น	การสร้างสมการไฟ

ไนต์เอลเิมนต์ด้วยวธิโีดยตรง	วธิกีารแปรผนั	และวธิถ่ีวงน�า้หนกัเศษ

ตกค้าง	สมการไฟไนต์เอลเิมนต์ในระบบหน่ึงมติ	ิสองมติ	ิสามมติ	ิและ

ฟังก์ชันการประมาณภายในเอลิเมนต์	 การประยุกต์ใช้ในปัญหา

ของแข็ง	ของไหล	และการถ่ายเทความร้อน	การใช้ซอฟต์แวร์ไฟไนต์

เอลิเมนต์

	 Introduction	to	finite	element	method;	formation	

of	 finite	 element	 equations;	 direct	 approach;	 variational	

approach	and	method	of	weighted	residuals;	finite	element	

equations	in	one,	two,	three	dimensions	and	interpolation	

functions;	 applications	 to	 solid,	 fluid	 and	 heat	 transfer	

problems;	the	use	of	finite	element	analysis	software

0303 306 การออกแบบกระบวนการผลิตทาง 3(3-0-6)

 อุตสาหกรรมเกษตรและการขนย้ายวัสดุ

 Agro-industry process and material handling  

 design

	 ทฤษฎีและหลักการของระบบการผลิต	คุณสมบัติวัสด	ุ

กระบวนการผลิต	 ความสามารถของกระบวนการผลิตและการ

ควบคุมคุณภาพ	การค�านวณและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมในหน่วย

ปฏิบัติการต่าง	ๆ	ส�าหรับการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร	ชนิด

ของอปุกรณ์ขนถ่ายวัสด	ุหลกัการเลอืกอปุกรณ์ขนถ่ายวสัดใุห้เหมาะ

สม	และการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุหลัก

	 Theories	and	concepts	of	manufacturing	system;	

material	properties;	manufacturing	process;	process	capa-

bility	 and	 quality	 control;	 calculation	 and	 engineering	

analysis	in	unit	operations	for	agricultural	product	process-

ing;	types	of	material	handling	equipment;	optimal	selection	

of	material	handling	equipment;	design	of	principal	mate-

rial	handling	equipment

0303 307 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ 3(3-0-6)

 Agricultural Machinery and Management

	 การค�านวณค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องจักรกลเกษตร	การ
วิเคราะห์จุดคุ ้มทุน	 การเลือกขนาดของเครื่องจักรกลเกษตรที่
เหมาะสม	การวางแผนการทดลอง	การทดสอบและประเมินผลการ
ท�างาน	 การวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักรกลเกษตรท่ีใช้ใน
ประเทศ	และกรณีศึกษา
	 Cost	determination	in	the	utilization	of	agricul-
tural	machinery;	break-even	analysis;	selection	of	appropri-
ate	 agricultural	 sizes;	 experimental	 planing;	 testing	and	
evaluation;	performance	analysis	of	agricultural	machinery	
used	in	country	and	case	studies

0303 309 เครื่่องมืือวััดและระบบ IoT ทางการเกษตร 3(3-0-6)

 Agricultural Instrumentation and IOT

	 พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดส�าหรับงานวิศวกรรม
เกษตร	พืน้ฐานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส�าหรับการพฒันาระบบสมอง
กลฝังตวั	พืน้ฐานเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่และคลาวด์คอม
พิวติ้ง	 โครงงานพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับงานทางการ
เกษตร
	 Basics	measurement	 and	 instrumentation	 for	
agricultural	engineering;	basics	of	hardware	and	software	
for	embedded	system	development;	basics	of	 internet	of	
things	and	cloud	computing	technologies;	project	for	agri-
cultural	internet	of	things	development

0303 323 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6)

 Internal Combustion Engine

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1

	 การจ�าแนกประเภทและหลักมูลของเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน	อัตราส่วนผสมของน�้ามัน	กับอากาศ	การเผาไหม้และระบบ
จดุระเบดิ	ซปุเปอร์ชาร์จและสกาเวนจิง้	ระบบหล่อลืน่	สมรรถนะ	ของ
เครื่องยนต์และการทดสอบ
	 Identification	and	fundamentals	of	internal	com-
bustion	engines;	air	and	fuel	ratio;	combustion	and	ignition	
systems;	supercharging	and	scavenging;	lubrication	sys-

tem;	engine	performance	and	testing

0303 309 เครื่่องมืือวััดและระบบ IoT ทางการเกษตร 3(3-0-6)

 Agricultural Instrumentation and IOT
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0303 341 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Conservation and Management

	 กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์และการ

จดัการพลงังาน	การอนรุกัษ์พลงังานไฟฟ้า	การอนรุกัษ์พลงังานความ

ร้อน	อาคารอนุรักษ์พลังงาน	กรณีศึกษารางวัลด้านพลังงานไทยและ

รางวัลด้านพลังงานอาเซียน

	 Laws	and	standards	relating	to	energy	conserva-

tion	 and	management,	 electrical	 energy	 conservation,	

thermal	energy	conservation,	energy	saving	buildings,	case	

studies	of	Thailand	Energy	Award	and	Asian	Energy	Award

0303 342 อุณหพลศาสตร์ 2 3(3-0-6)

 Thermodynamics 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1

	 กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 382 กลศาสตร์ของไหล

Prerequisite : 0303 382 Fluid Mechanics

	 มาตรฐานท่อ	 วัสดุที่ใช้ท�าท่อและฉนวนหุ ้มท่อ	 การ

ออกแบบระบบท่อน�้า	 การออกแบบระบบท่อลมอัด	 การออกแบบ

ระบบท่อน�า้ร้อน	การออกแบบระบบท่อไอน�า้	กรณศีกึษาและโครงงาน

ออกแบบ

	 Piping	standard;	piping	materials	and	insulators;	

water	piping	system	design;	compressed-air	piping	system	

design;	hot	water	pipe	system	design;	steam	piping	system	

design;	case	studies	and	design	project

0303 406 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6)

 Agricultural Machinery Engineering

	 คุณสมบัติเชิงกลของดินและพืชท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร	 หลักการท�างานของเครื่องจักรกล

เกษตร	 หลักการออกแบบเครื่องมือจักรกลเกษตรและเครื่องมือ

ส�าหรบัฟาร์ม	เครือ่งมอืไถพรวน	เครือ่งมอืเพาะปลกูพชื	เครือ่งมอืเกบ็

เกี่ยว	 การทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่องมือจักรกลเกษตร	

มาตรฐานเครื่องจักรกลเกษตร	 เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

เครื่องจักรกลเกษตรเบื้องต้น

	 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;	 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	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างความชื้นและอุณหภูมิที่มีต่อการเก็บรักษา	การสูญ

เสียของผลผลิตทางการเกษตร	การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาหลัง

เกบ็เกีย่ว	การแปรรปูเพือ่การเกบ็รกัษา	การเกบ็รักษาในห้องเยน็	การ

ควบคุม	 การใช้และการบ�ารุงรักษาเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 และการฝึก

ปฏิบัติ

	 Importance	of	agricultural	products	storage;	re-

lation	between	of	moisture	 content	 and	 temperature	 on	

storage;	 loss	 of	 agricultural	 productions;	 harvested	 and	

post-harvest	 storage;	moderated	 to	 storage;	 storage	 in	

freezing	room;	controlled	used	and	maintained	tools;	equip-

ment	and	practices

0303 423 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6)

 Fluid Machinery

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 382 กลศาสตร์ของไหล

Prerequisite : 0303 382 Fluid Mechanics

	 การจ�าแนกประเภท	คุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องจักร

กลของไหล	กงัหนั	ป๊ัม	พดัลม	โบลวเวอร์	เครือ่งอดัคาวเิตชัน่	ป๊ัมแบบ

ลูกสูบ

	 Identification;	basic	characteristics	of	fluid	ma-

chinery;	turbines;	pumps;	fan;	blower;	cavitations	compres-

sor;	reciprocating	pump
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0303 424 การท�าความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Refrigeration and Air Conditioning

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 324 การท�าความเย็นและ 

การปรับอากาศ

Prerequisite : 0303 324 Refrigeration and 

Air Conditioning

	 ระบบคอยล์และเครือ่งอดัแบบผสม	การท�าความเยน็แบบ

ดูดซับ	 และการลดความชื้นด้วยสารเคมี	 ปัญหาของวัฏจักร	 การ

ออกแบบส�าหรับระบบที่มีอุณหภูมิต�่า	 การผลิตแก๊สเหลวในทาง

อุตสาหกรรม	การออกแบบระบบปรบัอากาศส�าหรบัทีพ่กัอาศยั	อาคาร

พาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม	การอนุรักษ์พลังงาน	ในระบบปรับ

อากาศ	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	and	industries;	energy	conservation	in	air	condi-

tioning	system;	thermal	insulation;	cleaning	design	room

0303 427 ท่อความร้อน 3(3-0-6)

 Heat Pipe

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 321 การถ่ายเทความร้อน

Prerequisite : 0303 321 Heat Transfer

	 หลกัการเบือ้งต้นของท่อความร้อนและเครือ่งแลกเปลีย่น

ความร้อน	ทฤษฎีพ้ืนฐานในการเลือกวัสดุในการสร้างท่อความร้อน	

วัสดุพรุนและสารท�างาน	การทดลองสมรรถนะทางความร้อน	การใช้

งานของ	ท่อความร้อน	ท่อความร้อนชนิดพิเศษ

	 Principles	 of	 heat	 pipe	 and	 heat	 exchanger;	

fundamental	theory	of	container	selection	for	building	heat	

pipe;	wicks	 and	working	 fluids;	 thermal	 performance	 in	

experiments	heat	pipe	used;	special	heat	pipe

0303 443 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6)

 Solar Energy Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 321 การถ่ายเทความร้อน

Prerequisite : 0303 321 Heat Transfer

	 คณุลักษณะทางกายภาพของพลงังานแสงอาทติย์และการ

วัดรังสีดวงอาทิตย์	 กระบวนการ	การถ่ายโอนความร้อนที่เกี่ยวข้อง	

การออกแบบอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์	 การแปลงพลังงานแสง

อาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

	 Physical	characteristics	of	solar	energy	and	radi-
ation	measurement;	related	heat	transfer	process;	design	
of	solar	energy	equipment;	conversion	of	solar	energy	 to	
electrical	energy

0303 444 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6)

 Renewable energy technology

	 บทน�า	 นโยบายด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย	
พลังงานชีวภาพและการแปลงพลังงาน	พลังงานจากขยะ	ก๊าซชีวภาพ	
ไบโอดเีซล	ไบโอเอทานอล	และพลงังานแสงอาทติย์ในด้านการเกษตร
 Introduction;	Renewable	energy	policy	of	Thai-
land;	Bio-energy	and	energy	conversion;	Waste	to	energy;	
Bio-gas;	Biodiesel;	Bioethanol;	Solar	energy	in	agriculture

0303 445 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(3-0-6)

 Bio-fuel Production Technologies

	 นิยามและส่วนประกอบของชีวมวล	 เทคโนโลยีการผลิต
ไบโอดีเซล	การผลิตไบโอออยล์	ด้วยกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็ว	
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สสังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น	การ
ผลติไฮโดรคาร์บอนเหลวด้วยกระบวนการฟิชเชอร์-ทรอป	เทคโนโลยี
การผลิตไบโอเอทานอล	เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ	เทคโนโลยี
การผลิตแก๊สไบโอไฮโดรเจน
	 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	pro-
duction	technology;	bio-hydrogen	production	technology

0303 446 เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล 3(3-0-6)

 Biodiesel Production Technology

	 พื้นฐานของการผลิตไบโอดีเซล	การก�าหนดลักษณะและ
คุณสมบัติของไบโอดีเซล	 ชนิดของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล	
อุปกรณ์และการด�าเนินงานในโรงงานไบโอดีเซลเบื้องต้น	การด�าเนิน
การหลังเสร็จสิ้นปฏิกิริยา	 การจัดการและการน�ากลับมาใช้ใหม่ของ
สารตั้งต้นที่เหลือและผลิตผลข้างเคียง	กรณีศึกษา
	 Fundamentals	of	biodiesel	production;	biodiesel	
specifications	and	properties;	types	of	biodiesel	production	
processes;	basic	plant	equipment	and	operation;	post	re-
action	processing;	treatment	and	recovery	of	side	streams;	

case	studies
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0303 462 ระบบนิวเมตริกและไฮดรอลิก และการควบคุม 3(3-0-6)

 Pneumatic and Hydraulic System and Control

	 กฎเบื้องต้น	 ชนิดของระบบควบคุม	 ระบบจ่ายก�าลัง	

อุปกรณ์ในระบบนิวแมติก	และไฮดรอลิก	สัญลักษณ์และการท�างาน	

การควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกขั้นพื้นฐาน	การควบคุม	

นิวแมติกและไฮดรอลิกด้วยไฟฟ้า	 หลักการประยุกต์ใช้งานควบคุม	

การปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐาน	 การใช้ในงานควบคุม

กระบวนการ

	 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;	application	for	

process	control

0303 481 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6)

 Measurement and Instruments

	 พืน้ฐานการวดั	หลกัการท�างานและการประยกุต์ใช้เครือ่ง

มอืวดัทางวิศวกรรม	การประยกุต์ใช้หลกัทางสถติใินการวเิคราะห์และ

ปรับปรุงข้อมูล

	 Fundamentals	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Prerequisite : 0307 308 Fundamentals of 

Electrical Engineering

	 ออกแบบและการผสมผสานของระบบอัตโนมัติ	 แนะน�า

ส่วนประกอบในระบบอัตโนมัติ	พื้นฐานของอิเล็กโทรไฮดรอลิกและ

อิเล็กโทรนิวแมติก	 เครือข่าย	 แมชชีนวิชั่น	 แนะน�าเทคโนโลยีการ

ควบคุม	และการเขียนโปรแกรม	การควบคุมซีเควน	การควบคุมเชิง

ตรรกะ	การควบคมุกระบวนการ	การควบคมุก�ากบัดแูลและเกบ็ข้อมลู

และตัวอย่างของระบบอัตโนมัติ

	 Design	and	integration	of	an	automation	system;	

introduction	to	components	in	automation	systems;	basic	

electro-hydraulic	and	electro-pneumatic	circuits;	network-

ing;	machine	vision;	introduction	to	control	technology	and	

programming	sequence	control	programmable,	logic	control,	

process	control,	supervisory	control	and	data	acquisition	

and	examples	of	automation	systems

  2.3 กลุม่วชิาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชพี จากรายวชิา	ต่อไปนี้

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ

0303 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(240 ชั่วโมง)

 Mechanical Engineering Training

เงื่อนไขรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Consent of Faculty

	 นสิติทกุคนต้องผ่านการฝึกงานในสาขาวชิาทีก่�าลงัศกึษา

อยู่	 การฝึกงานต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาและ

ฝึกงานของคณะ	นิสิตต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง	นิสิตต้องส่ง

รายงาน	และผ่านกระบวนการประเมินผล

	 The	students	must	complete	a	practical	in	major	

of	study;	training	must	be	approved	from	supply	committee	

and	training	of	the	Faculty.	The	student	must	complete	at	

least	240	working-hours.	A	full	report	is	required	for	evalu-

ating

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

 Mechanical Engineering Project 1

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 หรือได้รับความ

เห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Senior Standing or Consent 

of Faculty

	 หัวข้อโครงงานเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ	นิสิตด�าเนินการ

ศกึษาจดัท�าเค้าโครง	แผนงาน	การจดัการโครงงานด้านวศิวกรรม	แล้ว

น�าเสนอรายงาน	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น	ภายใต้	การ

ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 Project	topic	is	Topics	students	are	interested	in:	

the	student	must	study	and	complete	engineering	propos-

al	report	and	take	an	oral	examination	under	supervision	of	

advisor



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

92

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

 Mechanical Engineering Project 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 498 โครงงานทางวิศวกรรม

เครื่องกล 1

Prerequisite : 0303 498 Mechanical 

Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการที่ได้ศึกษาไว้ในโครงงานวิศวกรรมให้

ส�าเร็จ	 นิสิตเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

โครงงานนั้นภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 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(2-2-5)

 Cooperative Education Preparation

เงื่อนไขรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Consent of Faculty

	 หลักการ	 แนวคิด	 และกระบวนการของสหกิจศึกษา	

ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	ความรูพ้ืน้ฐานและเทคนคิในการสมคัร

งาน	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การสื่อสารและ

มนุษยสัมพันธ์	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ระบบการจัดการคุณภาพใน

สถานประกอบการ	เทคนิคการน�าเสนอการเขียนรายงาน

	 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	rela-

tions;	personality	development;	quality	management	system	

in	workplaces;	presentation	techniques;	report	writing

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

 Cooperative  Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	
เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท�างานในสถานประกอบการ	 การพัฒนาตนเองในด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ
วิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของสถานประกอบการ	
และตลาดแรงงาน

	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	
the	cooperation	between	university	and	establishments	to	
develop	students	to	be	equipped	with	academic	knowledge	
and	work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	
in	systematic	thinking,	observation,	decision-making,	and	
analytical	 skills	 and	 assessment	 for	 the	 needs	 of	 the	
workplaces	and	labor	market.
การประเมินผลการเรียน

	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	 เป็น	 S	(Satisfactory)
	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	 เป็น	 U	(Unsatisfactory)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียน	 และสอบผ่านวิชาที่ เป ิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Biological	and	Food	Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		(วิศวกรรมชีวภาพและอาหาร)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมชีวภาพและอาหาร)

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

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

หลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	142	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

ก. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 106 106

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

ไม่น้อยกว่า 31

18

13

31

18

13
2. วิชาเฉพาะด้าน

2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 75

63

6

6

75

63

6

6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6

จ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 142 142
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รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นิสิตระบบปกติ	ทั้งโปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา	ลงทะเบียน

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

นิสิตระบบปกติ	ทั้งโปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา	ลงทะเบียน

ไม่น้อยกว่า	106	หน่วยกิต

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	18	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(0-3-2)

	 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

  1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	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	 การเขียนแบบกราฟิก	 3(2-2-5)

	 Graphic	Drawing

0300	140	 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Engineering	Mechanics	:	Statics

 2. วิชาเฉพาะด้าน

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	ก�าหนดให้เรียน	

ไม่น้อยกว่า	75	หน่วยกิต

  2.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้

เรียน	63	หน่วยกิต

0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 Microbiology

0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-1)

	 Microbiology	Laboratory

0300	363	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 Engineering	Economics

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	200	 การค�านวณทางวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 Engineering	Computing

0304	221	 วิศวกรรมชีวภาพและอาหารเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 Introduction	to	Biological	and	Food	Engineering

0304	222	 สมบัติทางวิศวกรรมและเคมีของวัสดุชีวภาพ	 2(2-0-4)

	 Engineering	 and	 Chemical	 Properties	 of	 

	 Biomaterials

0304	223	 ปฏิบัติการสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ	1(0-3-0)

	 Engineering	Properties	of	Biomaterials	Laboratory

0304	300	 ความปลอดภัย	สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 Safety,	Health	and	Environment

0304	301	 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร	 1(0-3-0)

	 Biological	and	Food	Engineering	Laboratory

0304	302	 พลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 Alternative	Energy	for	Sustainable	Development

0304	322	 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร	1	 2(2-0-4)	

	 Food	Process	Engineering	1

0304	323	 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร	1(0-3-0)

	 Food	Process	Engineering	Laboratory
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0304	324	 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร	2	 3(3-0-6)

	 Food	Process	Engineering	2

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

	 Principles	of	Refrigeration	in	Food	Industry

0304	327	 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Food	Chemistry	and	Microbiology

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

	 ชีวภาพและอาหาร

	 Applied	Mathematics	 for	Biological	 and	Food	 

	 Engineering

0304	382	 การถ่ายเทความร้อนและมวล	 3(3-0-6)

	 Heat	and	Mass	Transfer

0304	400	 การออกแบบโรงงานอาหารและอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 เกษตร

	 Design	of	Food	Plant	and	Agro	–	Industry

0304	401	 กระบวนการ	เครื่องมือวัด	และระบบท่อ	 3(3-0-6)

	 Process	Instruments	and	Piping	System

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

	 วิศวกรรมชีวภาพและอาหาร

	 Statistics	 and	 Research	 Methodology	 for	 

	 Biological	and	Food	Engineering

0304	421	 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร	 3(3-0-6)

	 Food	Quality	Control	and	Assurance

0304	490	 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร	 1(0-3-0)

	 Seminar	in	Biological	and	Food	Engineering

0307	310	 พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Foundation	of	Electrical	Mechines

0307	311	 ปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 Foundation	of	Electrical	Mechines	Laboratory

  2.3 วิชาเลือกทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา เลือกเรียน	

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

0300	180	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 Engineering	Enterpreneurship

0300	190	 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Big	Data	for	Engineers

0300	210	 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Railway	System	Engineering

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	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	326	 ทรัพยากรพลังงานทางเลือก	 3(3-0-6)

	 Alternative	Energy	Resources

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	Vegetables

0304	334	 วิศวกรรมการแปรรูปธัญพืช	 3(3-0-6)

	 Cereal	Process	Engineering

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

	 Biological	Technology	for	Wastewater	Treatment

0304	337	 โลจิสติกส์และซัพพลายเชนส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 ผลิตผลเกษตร

	 Logistics	 and	 Supply	 Chain	 for	 Agricultural	 

	 Products

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

	 English	for	Biological	and	Food	Engineering

0304	339	 การอบแห้งวัสดุชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 Drying	of	Biological	Materials
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0304	341	 เทคโนโลยีสมุนไพร	 3(3-0-6)

	 Herbal	Technology

0304	423	 การออกแบบกระบวนการผลิตทาง	 3(3-0-6)

	 อุตสาหกรรมเกษตรและการขนย้ายวัสดุ

	 Agro-Industy	 Process	 and	Material	Handling	 

	 Design

  2.3 วิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้

เรียน	6	หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้ลงเรียนรายวิชาต่อไปนี้

0304	309	 การฝึกงานทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร	3(240	ชม.)

	 Biological	and	Food	Engineering	Training

หมายเหตุ	 นสิติระบบปกตต้ิองฝึกงานอย่างน้อย	240	ชัว่โมง	ผลการ

ศึกษาเป็น	S	หรือ	U	แบบนับหน่วย

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

	 Biological	and	Food	Engineering	Project	1

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

	 Biological	and	Food	Engineering	Project	2

โปรแกรมสหกจิศกึษา ก�าหนดให้ลงเรยีนรายวชิาต่อไปนี้

0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(2-2-5)

	 Cooperative	Education	Preparation

หมายเหตุ ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	แบบนับหน่วย

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 Cooperative	Education

หมายเหตุ	 ผลการศึกษาเป็นเกรด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชา	 ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

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)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	*
Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	110	หรือ
0300	120

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	หรือ	การเขียนแบบกราฟิก	*
Computer	Programming	or	Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 19-21

* ลงทะเบียนภาคต้นหรือภาคปลาย
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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(0-3-2)

0300	110	หรือ
0300	120

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	หรือ	การเขียนแบบกราฟิก	*
Computer	Programming	or	Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechnics	:	Statics

3(3-0-6)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	*
Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	*
Engineering	Materials

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

รวม 22-24

* ลงทะเบียนภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	328 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร
Applied	Mathematics	for	Biological	and	Food	Engineering

3(3-0-6)

0304	200 การค�านวณทางวิศวกรรม
Engineering	Computing

3(3-0-6)

0303	282 อุณหพลศาสตร์	1
Thermodynamics	1

3(3-0-6)

0304	221 วิศวกรรมชีวภาพและอาหารเบื้องต้น
Introduction	to	Biological	and	Food	Engineering

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective	

8

รวม 19

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0203	231 จุลชีววิทยา
Microbiology

3(3-0-6)

0203	291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology	Laboratory

1(0-3-1)

0300	363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering	Economics

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(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

10

รวม 20
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	382 กลศาสตร์ของไหล
Fluid	Mechanics

3(3-0-6)

0304	300 ความปลอดภัย	สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม
Safety,	Health	and	Environment

2(2-0-4)

0304	322 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร	1
Food	Process	Engineering	1

2(2-0-4)

0304	323 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
Food	Process	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0304	327 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
Introduction	to	Food	Chemistry	and	Microbiology

3(3-0-6)

0304	382 การถ่ายเทความร้อนและมวล
Heat	and	Mass	Transfer

3(3-0-6)

0303	391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1
Mechanical	Engineering	Laboratory	1

1(0-3-0)

0307	310 พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Foundation	of	Electrical	Machine

3(3-0-6)

0307	311 ปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Foundation	of	Electrical	Machine	Laboratory

1(0-3-0)

รวม 19

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	324 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร	2
Food	Process	Engineering	2

3(3-0-6)

0304	325 หลักการท�าความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
Principles	of	Refrigeration	in	Food	Industry

3(3-0-6)

0304	302	 พลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Alternative	Energy	for	Sustainable	Development

3(3-0-6)

0304	421 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
Food	Quality	Control	and	Assurance

3(3-0-6)

0304	420 สถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร	
Statistics	and	Research	Methodology	for	Biological	and	Food	
Engineering	

3(3-0-6)

0304	301 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร
Biological	and	Food	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0xxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม 19
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	309 การฝึกงานทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร
Biological	and	Food	Engineering	Training	

3(240	ชม.)

รวม 3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา
Cooperative	Education	Preparation	

3(2-2-5)

รวม 3

ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	400 การออกแบบโรงงานอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
Design	of	Food	Plant	and	Agro	–	Industry

3(3-0-6)

0304	401 กระบวนการ	เครื่องมือวัด	และระบบท่อ
Process	Instrument	and	Piping	System

3(3-0-6)

0304	490 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร
Seminar	in	Biological	and	Food	Engineering

1(0-3-0)

0304	498 โครงงานทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร	1
Biological	and	Food	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

03xx	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

6

รวม 14

ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	400 การออกแบบโรงงานอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
Design	of	Food	Plant	and	Agro	–	Industry

3(3-0-6)

0304	401 กระบวนการ	เครื่องมือวัด	และระบบท่อ
Process	Instrument	and	Piping	system

3(3-0-6)

0304	490 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร
Seminar	in	Biological	and	Food	Engineering

1(0-3-0)

0xxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

03xx	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

6

รวม 16
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ปีที่ 4 ภาคปลาย โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0304	499 โครงงานทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร	2
Biological	and	Food	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

0xxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม 5

ปีที่ 4 ภาคปลาย โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0199	499 สหกิจศึกษา
Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวม 3
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ค�าอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	18	หน่วยกิต

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 ก๊าซ	

ของแข็ง	ของเหลวและสารละลาย	เคมี	คัลเทอร์โมไดนามิกส์	ระบบ

การถ่ายโอนอิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุล

ไอออน	 ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ	 ธาตุแทรนซิชัน	 เคมี

นิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 Stoichiometry;	atomic	structure;	chemical	bond-

ing;	gas,	solid,	liquid	and	solution;	chemical	thermodynam-

ics;	electron	transferring	system;	chemical	kinetics;	chem-

ical	and	ionic	equilibria;	periodic	table	and	representative	

elements;	 transition	metals;	 nuclear	 chemistry;	 environ-

mental	chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป

	 The	laboratory	experiments	related	to	contents	

in	General	Chemistry

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 วิชาฟิสิกส์ขั้นแนะน�าและความส�าคัญของวิชาฟิสิกส	์

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	

ระบบอนภุาคและการเคลือ่นทีแ่บบหมนุของวตัถแุขง็เกรง็	สมดลุกล	

การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	 ของไหล	สมบัติเชิงกลของสสาร	 อุณห

พลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

	 Introduction	to	physics	and	importance	of	phys-
ics;	physical	quantities;	linear	motion;	Newton’s	law;	pro-
jectile	and	circular	motions;	momentum	and	collisions;	work	
and	energy;	system	of	particles	and	rotational	motion	of	a	
rigid	body;	mechanical	equilibrium;	vibrations	and	waves;	
sound	waves;	fluid;	mechanical	properties	of	matter;	ther-
modynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถติ	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	การเหนีย่วน�าเชงิ
แม่เหล็ก	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	สมบตัคิลืน่ของ
แสงและทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ
นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์
	 Electrostatics;	magnetic	materials;	magnetic	field;	
magnetic	 induction;	 capacitors	 and	 inductors;	 electric	
currents;	DC	and	AC	circuits;	electromagnetic	waves;	wave	
properties	of	light	and	optical	instruments;	introduction	to	
modern	physics;	 properties	 of	 nucleus;	 radioactive	 and	
nuclear	reaction

0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2)

 Physics Laboratory 1

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

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 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

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

 Engineering Mathematics 1

	 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	การหา

อนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน	ค่าจริงและค่าเวกเตอร์ฟังชัน

ก์ของตวัแปรจรงิและการประยกุต์ใช้งาน	การประยกุต์ใช้อนพุนัธ์	รปู

แบบ	ยังไม่ก�าหนด	เทคนิคการหาปริพันธ์	บทน�าสู่ปริพันธ์เชิงเส้น	ปริ

พันธ์ไม่ตรงแบบ

	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit;	conti-

nuity;	 differentiation	 and	 integration	 of	 real-valued	 and	

vector-valued	functions	of	a	real	variable	and	their	applica-

tions;	 applications	 of	 derivative;	 indeterminate	 forms;	

techniques	of	integration;	improper	integrals

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

 Engineering Mathematics 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Prerequisite : 0300 130 Engineering Mathematics 1

	 อปุนยัเชงิคณติศาสตร์	ล�าดบัและอนุกรมของจ�านวนจรงิ	

การกระจายแบบอนกุรมเทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชนัมลูฐาน	

การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	 เวกเตอร์	 เส้นตรงและระนาบใน

ปริภูมิสามมิติ	 แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร	

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร	 บทน�าสู ่สมการเชิง

อนุพันธ์และการประยุกต์

	 Mathematical	 induction;	sequences	and	series	

of	real	numbers;	Taylor	series	expansion	and	approximation	

of	 elementary	 functions;	 numerical	 integration;	 vectors;	

lines	and	planes	 in	 three	dimensional	 space;	 calculus	of	

vector	valued	functions	of	one	variable;	calculus	of	real-val-

ued	functions	of	two	variables;	introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้เรียน	
13	หน่วยกิต
0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Workshop Practicum

	 หลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ
ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้	 เครื่องมือและเครื่องจักร	 การ
ท�างาน	กลึง	เชื่อม	งานประกอบ	งานไม้	งานปรับแต่งและปฏิบัติงาน	
ที่ก�าหนดให้	เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์	Introduction	to	tool	op-
erations	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

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง	สมบัติต่าง	ๆ	
การกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ ่มหลักทางวัสดุ
วิศวกรรม	เช่น	โลหะ	พอลิเมอร์	เซรามิกส์	คอมโพสิต	สมบัติเชิงกล
และการย่อยสลายของวัสดุ
	 Study	of	relationship	between	structures,	prop-
erties;	production	processes	and	applications	of	main	groups	
of	engineering	materials:	metals,	polymers,	ceramics	and	
composites;	mechanical	properties	and	materials	degrada-
tion

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming

	 แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์	
การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์	 และซอฟต์แวร์	 ภาษาในการเขียน
โปรแกรมในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติติการเขียนโปรแกรม
	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	
hardware	and	software	interaction;	current	programming	
language;	programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชนัภาพฉาย	การเขยีนภาพ
ฉายและการเขียนรูปทรง	การให้ขนาดและการให้ค่าเผื่อ	 การเขียน
ภาพตัด	การเขียนภาพช่วย	การเขียนภาพคลี่	การเขียนภาพร่าง	การ
เขียนแบบ	การประกอบและรายละเอยีดชิน้งาน	การเขยีนพืน้ฐานโดย
ใช้คอมพิวเตอร์
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	 Lettering;	orthographic	projection;	orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings;	dimensioning	and	toler-

ancing;	sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	

sketches,	 detail	 and	 assembly	drawings;	 basic	 comput-

er-aided	drawing

0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics : Statics

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

Prerequisite : 0204 101 General Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสยีดทาน	พืน้ฐาน

ในการคิดงานเสมือนและความ	มีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	

principle	 of	 virtual	work,	 and	 stability,	 introduction	 to	

dynamics

 2. วิชาเฉพาะด้าน

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	

75	หน่วยกิต

  2.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	63	หน่วยกิต

0203 231 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)

 Microbiology

 การจัดจ�าแนก	สัณฐานวิทยา	 ลักษณะการเจริญเติบโต	

สรีรวิทยา	พันธุกรรม	ความสัมพันธ์	กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	การ

เกิดโรค	การควบคุมและการท�าลายเชื้อแบคทีเรีย	 ไวรัสและเชื้อรา	

โปรโตซวั	สาหร่าย	ระบบภมิูคุ้มกนัและการตอบสนองของร่างกาย	จลุ

ชีววิทยาประยุกต์

 Classification;	morphology;	growth;	physiology;	

genetics;	relationship	of	microorganisms	with	human	and	

environment;	infection;	pathogenesis;	bacterial,	viral,	mi-

crobial	control	and	eradication;	protozoa;	algae;	 immune	

system	and	immune	response;	applied	microbiology

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-1)

 Microbiology Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา หรือเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0203 231 Microbiology or 

Co-requisite

	 การใช้และรักษากล้องจุลทรรศน์	เทคนิคปลอดเชื้อ	การ

แยกเชือ้	การท�าให้เชือ้บรสิทุธิ	์และ	การนบัจ�านวนจลุนิทรย์ี	จลุนิทรย์ี

ในส่ิงแวดล้อม	 การย้อมสีแบคทีเรีย	 จุลินทรีย์ในอาณาจักรฟังไจ	

อาหารเลีย้งเชือ้	ปัจจยัทางกายภาพทีส่่งผลต่อการเจรญิของจลุนิทรย์ี	

เมแทบอลซิมึของจลุนิทรย์ี	การควบคมุจลุนิทรย์ี	โดยรงัสยีวู	ีสารเคม	ี

และสารปฏชิวีนะ	เซลล์เมด็เลอืดขาว	และการตรวจวเิคราะห์จลุนิทรีย์

ดัชนีในน�้า

	 Use	 and	maintenance	 of	microscope;	 aseptic	

tecniques;	isolation;	purification	and	enumeration	of	micro-

oraganisms;	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 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Economics

	 วิธีการเปรียบเทียบ	ค่าเสื่อมราคา	 การประเมินค่า	 การ

ทดแทนทรัพย์สิน	ความเสี่ยง	และความไม่แน่นอน	การประมาณค่า

ผลสืบเนื่องของภาษีเงินได้

	 Methods	of	comparison;	depreciation;	evaluation	

of	 replacement;	 risk	and	uncertainty;	 estimating	 income	

tax	consequences

0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6)

 Thermodynamics 1

 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์	 สมบัติของสาร

บริสุทธิ์และแก๊สจินตภาพ	กฎข้อที่	1	และข้อที่	2	ของอุณหพลศาสตร์	

การคนืสภาพและการไม่คนืสภาพกระบวนการกับการประยุกต์ใช้	การ

วเิคราะห์	วฏัจกัรคนืสภาพ	วฏัจกัรคาร์โนต์	เอนโทรปี	วฏัจกัรก�าลงัไอ

น�้าและวัฏจักรก�าลังมาตรฐานอากาศ

	 Definitions	 and	 concepts	 of	 thermodynamics;	

properties	 of	 pure	 substances	and	 ideal	 gases;	 first	 and	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

106

second	laws	of	thermodynamics;	reversibility	and	availabil-

ity;	 process	and	applications;	 the	Carnot	 cycle,	 entropy;	

steam	power	cycle	and	air-standard	cycle

0303 382 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)

 Fluid Mechanics

 สมบัติของของไหล	 สถิตยศาสตร์ของของไหล	 สมการ

โมเมนตมัและ	สมการพลงังานสมการ	ความต่อเนือ่งและการเคลือ่นที่	

การวเิคราะห์มติ	ิและความคล้ายคลงึ	การไหลแบบคงตวัของของไหล	

ที่กดอัดไม่ได้

	 Properties	of	fluid;	fluid	static;	momentum	and	

energy	equations;	equation	of	continuity	and	motion;	simil-

itude	and	dimensional	analysis;	steady	incompressible	flow

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

 Mechanical Engineering Laboratory 1

 ปฏบิตักิารพ้ืนฐานในทางอณุหพลศาสตร์	การถ่ายเทความ

ร้อน	กลศาสตร์ของไหล	กลศาสตร์ของแข็ง	 การทดลองเพื่อแนะน�า

เครื่องมือและเทคนิคการทดลองต่างๆ	 เพ่ือเพิ่มพูนความเข้าใจใน

ทฤษฎีพื้นฐานการทดลองระบบต่างๆ	ในทางวิศวกรรมเครื่องกล

	 Experiments	on	foundation	of	thermodynamics;	

heat	transfer;	fluid	mechanics;	solid	mechanics;	experiment	

to	 introduce	 testing	 equipment	 and	 experimental	 tech-

niques	to	enhance	the	understanding	of	fundamental	the-

ory;	testing	of	other	mechanical	systems

0304 200 การค�านวณทางวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Computing

	 หลักการและพื้นฐานการค�านวณทางวิศวกรรม	 แบบ

จ�าลองการไหลของของไหล	 แบบจ�าลอง	การถ่ายเทความร้อน	 การ

ค�านวณจดุคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร์	เทคนคิการประเมนิของโครงการ

	 Principles	and	basics	of	engineering	computing;	

fluid	flow	simulation;	heat	transfer	simulation;	economical	

break-even	point	estimation;	project	evaluation	techniques

0304 221 วิศวกรรมชีวภาพและอาหารเบื้องต้น 2(2-0-4)

 Introduction to Biological and Food Engineering

	 ชีววิทยาของเซลล์	การอภิปรายสมบัติทางวิศวกรรมของ

วสัดชุวีภาพ	กลไกการถ่ายเทความร้อน	หลกัการการท�างานของระบบ

ท�าความเยน็เบือ้งต้น	กระบวนการแปรรปูวสัดชุวีภาพ	เทคโนโลยกีาร

แปลงรูปพลังงานชีวภาพ	แนวคิดกระบวนการทางอาหารและเกษตร	

ความส�าคัญของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเกษตร	การอภิปรายหัวข้อ

ทางด้านวศิวกรรมชวีภาพและอาหารในปัจจบุนั	ค้นคว้าหาข้อมลูและ

น�าเสนอในชั้นเรียน

	 Cell	biology;	discussion	in	engineering	properties	

of	biomaterial;	heat	 transfer	mechanism;	basic	operation	

principle	of	refrigeration	system;	biomaterial	process,	bio-

energy	conversion	technologies;	concept	of	food	and	agri-

cultural	process;	importance	of	microorganisms	in	agro-in-

dustry;	 current	 issues	 discussion	 in	 biological	 and	 food	

engineering;	information	searching	and	class	presentation

0304 222 สมบัติทางวิศวกรรมและเคมีของวัสดุชีวภาพ 2(2-0-4)

 Engineering and Chemical Properties of  

 Biomaterials

 สมบัติทางกายภาพ	เชิงกล	ผิวหน้า	เชิงหน้าที่	ความร้อน	

ไฟฟ้า	และแสง	ของวสัดชุวีภาพ	สมบตัทิางรโีอโลยขีองอาหารแขง็และ

อาหารเหลว	ความหนืดของอาหารเหลวและกึ่งเหลว	การวัดค่าความ

จุ	 ความร้อนจ�าเพาะและค่าการน�าความร้อนของวัสดุชีวภาพ	การ

เปลีย่นเฟสของน�า้บรสิทุธิ	์สารละลาย	และอาหาร	สมบตัไิดอเิลค็ทรคิ

ของน�า้และอาหาร	การวดัสีของอาหารแข็งและอาหารเหลว	ค้นคว้าหา

ข้อมูลและน�าเสนอในชั้นเรียน

	 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,	solution	and	

food;	dielectric	properties	of	water	and	food;	color	measure-

ments	of	solid	and	liquid	foods;	information	searching	and	

class	presentation



107

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0304 223 ปฏิบัติการสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ 1(0-3-0)

 Engineering Properties of Biomaterials  

 Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0304 222 สมบัติทางวิศวกรรมของ

วัสดุชีวภาพหรือเรียนพร้อมกัน

Prerequisite : 0304 222 Engineering Proper-

ties of Biomaterials or Co-req-

uisite

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0304	 222	

สมบัติทางวิศวกรรมและเคมีของวัสดุชีวภาพ

	 Laboratory	experiments	to	accompany	0304	222	

Engineering	and	Chemical	Properties	of	Biomaterials

0304 300 ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

 Safety, Health and Environment

	 การปฐมพยาบาล	การป้องกันโรคติดต่อ	ความปลอดภัย

ในงานทางกล	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมพลังงานอันตราย	

การจดัการเสยีงรบกวน	อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล	การระบายอากาศ	

การจดั	การขยะมลูฝอย	ของเสยีอนัตรายและการขนส่งวตัถุอนัตราย	

ค้นคว้าหาข้อมูลและน�าเสนอในชั้นเรียน

	 First	 aid;	 preventing	 communicable	 disease;	

safety	 in	mechanical	works,	 risk	 assessment;	 control	 of	

hazardous	energy;	noise	management;	personal	protective	

equipment;	ventilation;	solid	waste	management;	hazardous	

waste	and	transporting	hazardous	materials;	 information	

searching	and	class	presentation

0304 301 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร 1(0-3-0)

 Biological and Food Engineering Laboratory

 ปฏิบัติการพื้นฐานกลศาสตร์การไหลของอาหาร	หน่วย

ปฏิบัติการเฉพาะทาง	 การทดลองเพื่อแนะน�าเคร่ืองมือและเทคนิค

การทดลองต่างๆ	เพือ่เพิม่พูนความเข้าใจในทฤษฎพีืน้ฐาน	การขึน้รูป

อาหารเทียม	3	มิติ

Experiments	on	 foundation	of	 food	flow	mechanics;	unit	

opertions;	experiment	to	introduce	testing	equipment	and	

experimental	techniques	to	enhance	the	understanding	of	

fundamental	 theory;	 testing	of	 other	biological	 and	 food	

systems;	3	dimensional	artificial	food	printing

0304 302 พลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)

 Alternative Energy for Sustainable Development

	 สถานการณ์พลังงาน	ประเภทของพลังงาน	 เทคโนโลยี

พลังงานทางเลอืก	(ชวีมวล	พลงังานแสงอาทติย์	พลังงานลม	พลังงาน

น�้า)	 ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียที่เกิดจาก

พลังงานทางเลือก

	 Energy	situation;	types	of	energy;	technology	of	

alternative	 energy	 (biomass,	 solar	 energy,	wind	energy,	

hydropower);	effect	of	environment	and	waste	management	

from	the	alternative	energy

0304 322 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 1 2(2-0-4)

 Food Process Engineering 1

	 การถนอมอาหารด้วยเกลอืและน�า้ตาล	การหมกั	การทอด	

วั ต ถุ เ จื อ ปนอ าห า ร 	 ก า ร แป ร รู ปอ าห า ร โ ดยก า ร ใ ช ้ รั ง ส	ี

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	การถนอมอาหารด้วยความดันสูงและความร้อน	

การพาสเจอร์ไรซ์	 การสเตอริไรซ์	 เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบ

ผสมผสาน	และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

	 Food	preservation	by	salt	and	sugar;	fermentation;	

frying;	 food	 additive;	 food	processing	 using	 irradiation;	

electromagnetic	wave;	food	preservation	by	high	pressure	

and	heat;	pasteurization;	sterilization;	hurdle	technology;	

food	packaging	technology

0304 323 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 1(0-3-0)

 Food Process Engineering Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0304 322 วิศวกรรมกระบวนการ

แปรรูปอาหาร 1 หรือเรียนพร้อมกัน

Prerequisite : 0304 322 Food Process Engi-

neering 1 or Co-requisite

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา	 0304	 322	

วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร	1

	 Laboratory	experiments	to	accompany	0304	322	

Food	Process	Engineering	1
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0304 324 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 2 3(3-0-6)

 Food Process Engineering 2

	 สมดุลเฟส	การออกแบบเคร่ืองท�าระเหย	การออกแบบ

หอกลัน่	การออกแบบเครือ่งสกดั	การออกแบบเครือ่งอบแห้ง	การลด

ขนาดของแข็ง	การกรอง	วิทยาการท�าอาหาร	ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย

เทคโนโลยีใหม่

	 Phase	equilibrium;	evaporator	design;	fraction-

ating	column	design;	extractor	design;	dryer	design;	solid	

size	reduction;	filtration;	gastronomy;	new	technology	unit	

operation

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

 Principles of Refrigeration in Food Industry

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1

	 สมบัตขิองไซโครเมตรกิและกระบวนการของอากาศ	การ

ออกแบบระบบปรบัอากาศ	การเลอืกอปุกรณ์ของระบบระบายอากาศ	

การออกแบบระบบการกระจายอากาศและท่อ	การก�าจดัควนัและฝุน่	

การประยุกต์ใช้การปรับอากาศในงานด้านต่างๆ	วัฏจักรการท�าความ

เย็น	 และการวิเคราะห์สมบัติของสารท�าความเย็น	การท�าความเย็น

แบบระเหยและหอคอยความเยน็	การออกแบบระบบการท�าความเยน็	

การแช่แข็ง	การรักษาอาหาร	ระบบการท�าความเย็นอุณหภูมิต�่า	หลัก

การท�าความเย็นอุณหภูมิต�่า

	 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;	re-

frigeration	 cycles	 and	 analysis	 of	 refrigerant	properties;	

evaporative	cooling	and	cooling	tower;	design	of	refrigera-

tion	systems;	freezing,	preservation	of	foods;	low-tempera-

ture	refrigeration	system;	principles	of	cryogenics

0304 327 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Food Chemistry and Microbiology

	 สมบัติและหน้าท่ีของชีวโมเลกุล	 เอนไซม์	 องค์ประกอบ

ทางเคมีของอาหาร	ได้แก่	น�้า	คาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	ไขมัน	วิตามิน	

และ	 เกลือแร่	 ปฏิกิริยาเคมีในการแปรรูปอาหาร	จุลินทรีย์ในอาหาร	

การปนเปื ้อน	 การเน่าเสียของอาหาร	 การควบคุมการเจริญของ

จลุนิทรย์ี	หลกัการถนอมอาหาร	อตุสาหกรรมอาหารกบัจลุนิทรย์ี	พืน้

ฐานชีวเคมีและเอนไซม์

	 Properties	and	functions	of	biomolecules;	enzyme;	

food	chemical	compositions:	water,	carbohydrate,	protein,	

lipid,	vitamin	and	mineral;	chemical	reactions	in	food	pro-

cessing;	microbiology	in	food;	contamination;	food	spoilage;	

control	of	microbial	growth;	principles	of	food	preservation;	

food	industries	and	microorganisms;	basic	of	food	bio-chem-

istry	and	enzyme

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

 และอาหาร

 Applied Mathematics for Biological and Food  

 Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

Prerequisite : 0300 131 Engineering Mathematics 2

	 การวิเคราะห์มิติ	 ปัญหาการประมาณค่าในช่วง	 ระเบียบ

วิธีเชิงตัวเลขส�าหรับแก้ระบบสมการ	 เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น	ปัญหา

ก�าลังสองต�่าสุดเชิงเส ้นและไม่เชิงเส ้น	 การอินทิเกรตและกา

รดิฟเฟอเรนชิเอท	เชิงตัวเลข	สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	ตัวอย่างการ

ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร

	 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	differ-

ential	equation;	some	applications	to	biological	and	food	

engineering

0304 382 การถ่ายเทความร้อนและมวล 3(3-0-6)

 Heat and Mass Transfer

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 หรือ

เรียนพร้อมกัน

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 or 

Co-requisite

	 กลไกการถ่ายเทความร้อน	การน�าความร้อน	การพาความ

ร้อนและการแผ่รงัสคีวามร้อน	เครือ่งแลกเปลีย่นความร้อน	หลกัการ

พื้นฐานการถ่ายเทมวล	 การแพร่ตามกฎของฟิกส์	 การหาค่า

สมัประสทิธิก์ารแพร่และค่าสมัประสทิธ์การถ่ายเทมวลจากข้อมลูการ

ทดลองโจทย์ปัญหาเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้การถ่ายเทความร้อนและ

มวลในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

	 Heat	transfer	mechanism;	heat	conduction;	heat	

convection;	heat	radiation;	heat	exchanger;	basic	principle	
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of	mass	transfer;	Fick’s	law	diffusion;	finding	the	diffusion	

coefficient	and	mass	transfer	coefficient	base	on	experimen-

tal	 data;	 problems	 related	 application	of	 heat	 and	mass	

transfer	in	food	and	agro	industries

0304 400 การออกแบบโรงงานอาหารและ 3(3-0-6)

 อุตสาหกรรมเกษตร 

 Design of Food Plant and Agro- Industry

	 หลักการออกแบบโรงงานอาหาร	การวิเคราะห์ท�าเลที่ตั้ง
โรงงาน	การออกแบบแผนผังโรงงาน	ชนิดของผังโรงงาน	การเลือก
เคร่ืองมือเครื่องใช้	 แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต	 การ
ออกแบบเพ่ือสุขอนามัยในโรงงาน	การออกแบบระบบการประหยัด
พลังงานส�าหรับโรงงานอาหาร	 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	
ความมั่นคงทางอาหาร	ค้นคว้าหาข้อมูลและน�าเสนอในชั้นเรียน
	 Principles	of	food	plant	design and	agro-industry;	
plant	location	analysis;	plant	layout	design;	basic	types	of	
layout;	 selection	 of	 equipments;	 process	 flow	diagram;	
hygiene	plant	design,	energy	saving	system	design	for	food	
plant;	agro-product	processing;	food	security;	information	
searching	and	class	presentation

0304 401 กระบวนการ เครื่องมือวัด และระบบท่อ 3(3-0-6)

 Process, Instrument and Piping System

หลักการควบคมุกระบวนการและเครือ่งมอืวดั	แผนภาพกระบวนการ
และเครื่องมือวัด	 ความไวและความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัด	
มาตรฐานระบบท่อ	การออกแบบระบบท่อส�าหรบัใช้งานสภาวะความ
ร้อนสูง	ลมและแผ่นดินไหว
	 Principle	 of	 process	 and	 instrument	 control;	
process	and	instrument	diagram;	sensitivity	and	uncertain-
ty	of	instruments;	piping	system	standards;	piping	system	
design	for	high	temperature,	wind	and	earthquake	services

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

 วิศวกรรมชีวภาพและอาหาร

 Statistic and Research Methodology for  

 Biological and Food Engineering

	 ความหมายของสถิติ	พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็น	การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง	การวัดการกระจาย	ค่ามาตรฐาน	
การประมาณค่า	 การหาข้อมูล	 การต้ังสมมติฐานงานวิจัย	 หลักการ
ออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 เพื่อใช้ในการ
วิจัยทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร	จริยศาสตร์	ใน	การท�างานวิจัย

	 Definition	of	statistics;	fundamental	knowleadge	
of	probability;	central	 tendenct	measurement;	dispersion	
measurement;	standard	scores;	estimation;	data	acquisition;	
research	hypothesis;	principles	of	experimental	designs	and	
statistical	data	analysis	for	biological	and	food	engineering	
research;	ethics	in	research	work

0304 421 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6)

 Food Quality Control and Assurance

	 หลกัการควบคุมคณุภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร	
การประเมินคุณภาพทางด้านกายภาพ	 เคมีและจุลินทรีย์ของอาหาร	
การประเมินทางประสาทสัมผัส	ความปลอดภัยของอาหาร	การสุ่ม
ตัวอย่างและแผนภูมิการควบคุม	 มาตรฐานอาหาร	 กฎหมายความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
	 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 490 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร 1(0-3-0)

 Seminar in Biological and Food Engineering

	 การสืบค้นวารสาร	 การอ่านบทความวิจัยจากวารสาร
นานาชาติ	 เทคนิคการน�าเสนอแบบบรรยาย	 การเขียนงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์	 การอ้างอิงและบรรณานุกรม	การฝึกนิสิตให้มีการน�า
เสนอ	 และการอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมชีวภาพและ
อาหาร
	 Journal	search,	reading	of	research	articles	in	the	
international	journals;	oral	presentation	techniques;	scien-
tific	writing	of	research	articles;	citations	and	references;	
training	of	students	in	oral	presentation	and	critical	discus-
sion	of	a	selected	topic	in	the	field	of	biological	and	food	
engineering

0307 310 พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Foundation of Electrical Machines

	 พื้นฐานระบบไฟฟ้าก�าลัง	 การวัดและเครื่องมือวัด	
เครื่องจักรกลไฟฟ้า	 ระบบการควบคุม	ความปลอดภัยในการติดตั้ง
ทางไฟฟ้า	มาตรฐานการติดตั้ง
	 Foundation	to	electrical	power	system;	mesure-
ment	and	instrumentation;	electric	machines;	control	sys-

tem;	electrical	installation	safety;	installation	standard
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0307 311 ปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Foundation of Electrical Machines Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาร่วม 0307 310 พื้นฐาน

เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Prerequisite : Concurrent 0307 310 Founda-

tion of Electrical Machines

	 การทดลองสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา	0307	308	พืน้

ฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า

	 Laboratory	experiments	to	accompany	0307	308	

Foundation	of	Electrical	Machines

  2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

ก�าหนดให้เลือกเรียน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

0300 180 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Enterprenourship

 แนวคิดการเป็นผู ้ประกอบการส�าหรับวิศวกร	 องค์

ประกอบของแผนธุรกิจ	 วิธีการเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่	 การ

ศึกษาความเป็นไปได้	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน	

การตลาด	การผลติ	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์	การจดัท�าแผนธรุกจิ	

การท�าโครงงานแผนธุรกิจ	และมีการศึกษาดูงาน

	 Concepts	 of	 entrepreneurship	 for	 engineers;	

structures	 of	 business	plans;	 starting	up	 or	 developing	

business;	feasibility	study;	basic	knowledge	on	finance	and	

investment;	marketing,	production;	human	resource	man-

agement;	 preparation	 of	 business	 plan;	 business	 plan	

projects	and	study	visit

0300 190 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 Introduction to Big Data for Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite : 0300 110 Computer Program-

ming

	 ข้อมูลมหัตส�าหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม	 ระบบ

นิเวศน์	 ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล	การแยกข้อมูลและการวิเคราะห์

ความรู้จากข้อมูลดิบหรือข้อมูลมหัต	การรวบรวมและการแสดงผล

ข้อมลู	ฐานข้อมลูเบือ้งต้น	พืน้ฐานของปัญญาประดษิฐ์ในการวเิคราะห์

ข้อมูลมหัต

	 Big	data	for	engineering	analytics;	data	ecosys-

tem	and	data	science;	extraction	and	analysis	of	knowledge	

from	data	 or	 big	data;	 data	 collection	and	visualization;	

introduction	to	database;	basic	of	artificial	intelligence	in	

big	data	analytics

0300 210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Railway System Engineering

	 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง	 แนว

นโยบาย	การ	วางแผน	และการพฒันาโครงการ	การคาดการณ์ปรมิาณ

การเดินทางและการใช้การขนส่งทางราง	การบรหิารโครงการในระบบ

ขนส่งทางราง	 โครงสร้าง	 ทางรถไฟ	 ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน	

สถานีรถไฟ	ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่	ทางรถไฟ	ระบบไฟฟ้าภายในตัว

รถ	 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร	การก่อสร้างงานโยธา	การ

เดนิรถ	การบรหิาร	การซ่อมบ�ารงุ	การด�าเนนิธรุกิจ	ในระบบขนส่งทาง

ราง	และรถไฟความเร็วสูง

	 History	 and	evolution	 of	 rail	 transport	 system;	

policy	planning	and	project	development;	forecast	of	travel	

demand	and	using	rail	transport;	project	management	in	

rail	transport	system;	railway	track	structure;	bogies	and	

motive	power;	railway	station;	railway	electrification	system;	

electrical	 system	 in	 rolling	 stock;	 signaling	 system	and	

communication;	 civil	 construction;	 railway	 operation;	

maintenance	management;	 business	 operation	 in	 rail	

transport	system	and	high	speed	train

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

 Management Information System for Engineers

 บทบาทของระบบข้อมูลในการจัดการและกระบวนการ

ตัดสินใจ	 การพัฒนาของระบบข้อมูลจาก	 การวางแผนและการ

ออกแบบโดยละเอียด	 ทฤษฎีของระบบข้อมูล	 คุณค่าของข้อมูล

ตวัอย่างและการประยกุต์	การใช้ระบบข้อมลูและผลทีม่ต่ีอการปฏบิตัิ

การขององค์การ

	 The	role	of	the	information	system	in	the	man-

agement	and	decision	making	process;	detailed	develop-

ment	of	management	information	systems	through	plan-

ning;	 design	 and	 implementation;	 introduction	 to	

information	theory;	the	example	value	of	information	and	

application;	 the	 information	 system	and	 changes	 in	 the	

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

 Business Management for Engineers

 ประเภทขององค์การธุรกิจ	 กระบวนการจัดการ	 การ

วางแผน	การจดัองค์กร	การบรหิารบคุคล	การสัง่การ	และการควบคมุ	

หลักการของการตลาด	การแบ่งส่วนของการตลาด	ส่วนผสมทางการ

ตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	และการตลาดระดับนานาชาติ

	 Type	of	business;	management	process,	planning;	

organizing;	staffing;	directing;	controlling;	marketing	con-

cept;	marketing	segmentation;	marketing	mix;	consumer	

behaviors	and	international	marketing

0302 321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)

 Production Planning and Control

	 บทน�าระบบการผลติ	เทคนคิของการพยากรณ์	การจดัการ

พัสดุคงคลัง	การวางแผนการผลิต	การวิเคราะห์ก�าไรและต้นทุนเพื่อ

การตัดสินใจ	การจัดล�าดับการผลิต	การควบคุมการผลิต

 An	introduction	to	production	systems;	forecast-

ing	techniques;	inventory	management;	production	plan-

ning;	 cost	 and	profitability	analysis	 for	decision	making;	

production	scheduling;	production	control

0302 427 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทาง 3(3-0-6)

 อุตสาหกรรม

 Industrial Cost Analysis and Budgeting

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Prerequisite : 0300 363 Engineering Economics

 พืน้ฐานการท�ารายงานการเงนิ	การวเิคราะห์ต้นทนุส�าหรบั

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

0303 341 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Conservation and Management

	 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการ

พลังงาน	 หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารและ

โรงงานอุตสาหกรรม	 การถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร	

อาคารประหยดัพลงังาน	สภาวะความสบาย	มาตรการและเทคโนโลยี

การประหยัดพลังงานในอุปกรณ์ไฟฟ้าและความร้อน	 การประเมิน

ศกัยภาพการประหยดัพลงังานและผลตอบแทนการลงทนุ	เครือ่งมอื

และเทคนิคในการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน	การลดค่า

ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้า	 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม	ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการอนุรักษ์พลังงานโดย

กลไกการพัฒนาที่สะอาดและคาร์บอนเครดิต

	 Laws	relating	energy	conservation	and	manage-

ment;	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

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 281 พลศาสตร์

Prerequisite : 0303 281 Dynamics

	 โครงสร้างชิน้ส่วนพืน้ฐานของเครือ่งจกัรกลเกษตร	กลไก

และข้อต่อ	การวิเคราะห์การเคลื่อนที่	ความเร็วและความเร่งของชิ้น

ส่วนของเครื่องจักรกลเกษตร	เช่น	ลูกเบี้ยว	เฟือง	การวิเคราะห์แรง

สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ในเครื่องจักรกลเกษตร	การสมดุลมวล

ซึ่งมีการหมุนและมวลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา	การเกษตรอัจฉริยะ

	 Basic	structural	elements	of	agricultural	machin-

ery,	linkages	and	joints;	analysis	of	movement;	speed	and	

acceleration	of	elements:	cams,	gears;	static	and	dynamic	

analysis	of	agricultural	machinery;	balance	of	rotating	mass	

and	reciprocating	mass;	smart	farming



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

112

0303 441 การออกแบบระบบทางความร้อน 3(3-0-6)

 Thermal System Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 และ 

0303 382 กลศาสตร์ของไหล

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 

and 0303 382 Fluid Mechanics

	 การออกแบบระบบที่ท�างานได้หรือระบบท�างานที่เหมาะ

สม	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 การหาสมการเพื่อแสดงลักษณะของ

อุปกรณ์ทางความร้อนโดยใช้ข้อมูลจากการทดลอง	 แบบจ�าลอง

อปุกรณ์ทาง	ความร้อนบนพืน้ฐานของกฎทางฟิสกิส์	แบบจ�าลองและ

การจ�าลองการท�างานของระบบทางความร้อน	 เทคนิคการหาจุดที่

เหมาะสมที่สุดส�าหรับระบบทางความร้อน

	 Design	 of	 a	workable	 system	 or	 an	 optimum	

system;	engineering	economics;	equation	fitting	for	char-

acterization	of	thermal	equipment	using	experimental	data;	

modeling	of	thermal	equipment	based	upon	physical	laws;	

thermal	system	modeling	and	simulation;	selected	optimi-

zation	techniques	for	thermal	systems

0303 443 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6)

 Solar Energy Engineering

	 ลกัษณะทางกายภาพของพลงังานแสงอาทติย์และการวดั

รังสีดวงอาทิตย์	 กระบวนการถ่ายเทความร้อนที่เกี่ยวข้อง	 การ

ออกแบบอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์	 วิธีการเปลี่ยนพลังงานแสง

อาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง

	 Physical	characteristics	of	solar	energy	and	radi-

ation	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

	 พืน้ฐานการวดั	หลกัการท�างานและการประยกุต์ใช้เครือ่ง

มือวัดทางวิศวกรรม	การประยกุต์ใช้หลกัทางสถติใินการวเิคราะห์และ

ปรับปรุงข้อมูล

Fundamental	of	measurement;	principles	and	applications	

of	measuring	instruments	in	engineering;	statistical	meth-

ods	for	data	analysis	and	data	improvement

0304 326 ทรัพยากรพลังงานทางเลือก 3(3-0-6)

 Alternative Energy Resources

	 แหล่งพลงังานและสถานการณ์ด้านพลงังานของโลกและ

ประเทศไทย	ชวีมวลและเทคโนโลย	ีการแปรรปูเชงิเคมคีวามร้อน	เชือ้

เพลิงชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิสและแก๊สซิฟิเคชัน	พืชน�้ามัน

และ	 ไบโอดีเซล	 ไบโอเอทานอลและแก๊สโซฮอล์	 ก๊าซชีวภาพจาก

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร	 เชื้อเพลิงที่ได้จากขยะ	พลังงานน�้า	

พลังงานลม	 พลังงานแสงอาทิตย์	 เซลล์เชื้อเพลิงและพลังงาน

ไฮโดรเจน	พลังงานความร้อน	ใต้พิภพ	พลังงานนิวเคลียร์

	 Global	and	regional	energy	resources	and	situa-

tions;	biomass	and	thermo-chemical	conversion	technology;	

biofuel	from	pyrolysis	and	gasification	processes;	oil	crops	

and	biodiesel;	bio-ethanol	and	gasohol;	bio	gas	from	food	

and	agro	industries;	refuse	derived	fuel;	hydropower;	wind	

energy;	solar	energy;	fuel	cell	and	hydrogen	energy;	geo-

thermal	energy;	nuclear	energy

0304 423 การออกแบบกระบวนการผลิตทาง 3(3-0-6)

 อุตสาหกรรมเกษตรและการขนย้ายวัสดุ

 Agro - Industry Process and Material Handling  

 Design

	 ทฤษฎีและหลักการของระบบการผลิต	คุณสมบัติวัสด	ุ

กระบวนการผลิต	 ความสามารถของกระบวนการผลิตและการ

ควบคุมคุณภาพ	การค�านวณและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมในหน่วย

ปฏิบัติการต่าง	ๆ	ส�าหรับการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร	 เช่น	

การแยกเชงิกล	การลดขนาด	การผสม	การแปรรปูขัน้ต้น	การอบแห้ง	

และการระเหย	ชนิดของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ	หลักการเลือกอุปกรณ์	

ขนถ่ายวัสดุให้เหมาะสม	การออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุหลัก	เช่น	

อปุกรณ์ล�าเลยีงด้วยแรงโน้มถ่วงโลก	สายพานล�าเลยีง	เกลยีวล�าเลยีง	

อุปกรณ์ล�าเลียงด้วยลม	กะพ้อล�าเลียง	และโซ่แผ่น

	 Theories	and	concepts	of	manufacturing	system;	

properties	of	the	material;	manufacturing	process;	process	

capability	and	quality	control;	calculation	and	engineering	

analysis	in	unit	operations	for	agricultural	product	process-

ing:	mechanical	separation,	size	reduction,	mixing,	minimal	

process,	drying,	and	evaporation.	Types	of	material	handling	

equipment;	selection	of	material	handling	equipment;	de-

sign	 of	 principal	material	 handling	 equipment:	 gravity	

conveyor,	belt	conveyor,	screw	conveyor,	pneumatic	con-

veyor,	bucket	elevator,	and	flat	top	plate	chain	conveyor
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0304 331 เทคโนโลยีอาหารผง 3(3-0-6)

 Powder Food Technology

สมบตัขิองอาหารผง	การเกบ็รกัษา	การขนถ่าย	การลดขนาด	การเพิม่

ขนาด	กระบวนการเคลือบ	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	 การประยุกต์ทางกล	

เสียง	 ไฟฟ้า	 แสง	 และนิวเคลียร์	 เพื่อประเมินคุณภาพของผลิตผล

ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคแบบไม่ท�าลายโครงสร้าง	การวิเคราะห์

เปรียบเทียบวิธีที่แตกต่างกันส�าหรับการประเมินคุณภาพแบบไม่

ท�าลายผลิตผลทางการเกษตร

	 Non-destructive	testing	principles;	mechanical;	

acoustical,	electrical,	optical,	and	nuclear	applications	to	

evaluate	the	qualities	of	agricultural	products	by	non-de-

structive	 techniques;	 comparative	 analysis	 of	 different	

methods	for	non-destructive	quality	evaluation	of	agricul-

tural	products

0304 333 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ 3(3-0-6)

 Postharvest Technology of Fruit and Vegetable

	 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของผักผลไม้	

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว	และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในปัจจุบัน	

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	เช่น	การคัดขนาด	ระบบการบรรจุ	การ

ควบคุมคุณภาพ	เทคนิคการยืดอายุและการเก็บรักษา

	 Changes	in	biochemistry	and	physiology	of	fruits	

and	vegetables;	harvesting	technology	and	current	post-

harvest	 handling;	 post	 harvest	Technology:	 sorting	 and	

packaging	system,	quality	control,	shelf	life	prolonging	and	

storage	techniques

0304 334 วิศวกรรมการแปรรูปธัญพืช 3(3-0-6)

 Cereal Process Engineering

	 การแนะน�าธัญพืชที่ส�าคัญในประเทศไทย	 สมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของธัญพืช	และผลิตภัณฑ์จากธัญพืช	กรรมวิธี

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืช	การผลิตแป้งและสตาร์ช	ขนม

ขบเคีย้ว	ขนมอบประเภทต่าง	ๆ 	พาสต้า	การผลติเครือ่งดืม่จากธญัพชื	

และปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 หลักการท�างาน	 ส่วน

ประกอบ	 หลักการและการออกแบบเครื่องมือ	 เครื่องจักรที่ใช้ใน

กระบวนการผลิต	รวมทั้งเครื่องบรรจุภัณฑ์

	 Introduction	 to	 important	 cereal	 in	 Thailand;	

physical	and	chemical	properties	of	cereal	grains	and	ce-

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

 Biological Technology for Wastewater Treatment

	 หลกัมลูและการประยกุต์ใช้กระบวนการทางชวีภาพแบบ

ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศส�าหรับการบ�าบัดน�้าเสียจากชุมชนและ

อตุสาหกรรม	หลกัการของระบบตะกอนเร่ง	ฟิล์มตรงึ	บ่อปรบัเสถยีร	

บึงประดิษฐ์	 และตัวกลางเติมอากาศ	หลักการพื้นฐานของปริมาณ

สารสัมพันธ์	 เอเนอเจติกส์	 และจลนพลศาสตร์จุลชีพส�าหรับการ

ออกแบบระบบทางชีวภาพ

	 Fundamentals	 and	applications	of	 aerobic	and	

anaerobic	biological	processes	for	the	treatment	of	munic-

ipal	 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	biolog-

ical	unit	processes

0304 337 โลจิสติกส์และซัพพลายเชนส�าหรับผลิตผล 3(3-0-6)

 เกษตร 

 Logistics and Supply Chain for Agricultural   

 Products

	 ค�าจ�ากัดความและแนวคิดเบ้ืองต้นของโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน	 ความส�าคัญของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้าน

การเกษตร	 สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนส�าหรับ

ผลิตผลเกษตร	 หลักการของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้าน

การเกษตร	การขนส่งและการกระจายสินค้า	 เทคโนโลยีการติดตาม

และตรวจสอบย้อนกลบัผลิตผลทางการเกษตร	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	agri-
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cultural	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)

 และอาหาร

 English for Biological and Food Engineering

	 ค�าศพัทเ์ฉพาะทางวศิวกรรมชวีภาพและอาหาร	หลักการ

ใช้ภาษาอังกฤษ	และการน�าเสนอ	ทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร

	 Technical	terms	in	biological	and	food	engineer-

ing;	principle	of	English	usage	and	presentation	for	biolog-

ical	and	food	engineering

0304 339 การอบแห้งวัสดุชีวภาพ 3(3-0-6)

 Drying of Biological Materials

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 หรือ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1 or 

Equivalent or Co-requisite

	 สมบติัของอากาศชืน้	การไหลของอากาศ	ความชืน้สมดลุ	

สมบัติทางกายภาพและสมบัติทาง	 ความร้อนของวัสดุชีวภาพ	

จลนพลศาสตร์ของการอบแห้ง	 การเปลี่ยนแปลงสมบัติของอาหาร

ระหว่างการอบแห้ง	พื้นฐานกระบวนการค�านวณและการจ�าลองใน

การอบแห้ง	การออกแบบเคร่ืองอบแห้ง	 แนะน�า	 เคร่ืองอบแห้งชนิด

ต่าง	ๆ	การอบแห้งในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

	 Moist	 air	 property;	 air	movement;	 equilibrium	

moisture	contents;	thermal	and	physical	properties	of	bio-

logical	materials;	drying	kinematic;	food	properties	chang-

es	during	drying	basic	process	calculations	and	simulations	

in	drying;	design	of	dryer;	description	of	various	dryer	types;	

drying	in	agro	and	food	industry

0304 341 เทคโนโลยีสมุนไพร 3(3-0-6)

 Herbal Technology

	 เทคโนโลยีสมุนไพร	การแปรรูปสมุนไพร	สารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพ	 การปฏิบัติงานหน่วยทาง	 เภสัชศาสตร ์ที่ส�าคัญ	

กระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ของรูปแบบเภสัชภัณฑ์	 การ

ประกันคุณภาพและ	การประเมินคุณภาพ

	 Herb	 technology;	 herb	 processing;	 biological	

active	compounds;	important	pharmaceutical	unit	opera-

tions;	manufacturing	 and	 packaging	 of	 pharmaceutical	

dosage	forms;	quality	assurance	and	quality	evaluation

  2.3 วิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมปกติ

0304 309 การฝึกงานทางวิศวกรรมชีวภาพและ 3(240 ชม.)

 อาหาร

 Biological and Food Engineering Training

	 การฝึกงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวภาพและ

อาหารในหน่วยงานของภาครัฐ	 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 โครงงงานทางวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร 1 1(0-3-0)

 Biological and Food Engineering Project 1

	 การเลือกหัวข้อในการท�าวิจัย	 การรวบรวมข้อมูลและ

วารสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	การวางแผน	การวิจัย	การเขียนโครงร่าง

งานวิจัย	การน�าเสนอโครงร่าง	และด�าเนินการวิจัยบางส่วน

	 Topic	selection,	related	data,	and	research	articles	

collections;	 research	plan;	 research	proposal	writing;	 re-

search	proposal	presentation	and	conducting	a	part	of	the	

research

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

 Biological and Food Engineering Project 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0304 498 โครงงานทางวิศวกรรม

ชีวภาพและอาหาร 1

Prerequisite : 0304 498 Biological and Food 

Engineering Project 1

	 การวิจัยตามหัวข้องานวิจัยที่น�าเสนอ	 (ในรายวิชา	 0304	

498	โครงงงานทางวศิวกรรมชวีภาพและอาหาร	1)	การวเิคราะห์ข้อมูล	

สรุปผลการวิจัย	 การน�าเสนอข้อมูล	 การเขียนรายงานการวิจัย	 การ

เสนอ	ผลการศึกษา
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	 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(2-2-5)

 Cooperative Education Preparation

เงื่อนไขรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Consent of Faculty

 หลักการ	 แนวคิด	 และกระบวนการของสหกิจศึกษา	

ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	ความรูพ้ืน้ฐานและเทคนคิในการสมคัร

งาน	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การสื่อสารและ

มนุษยสัมพันธ์	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ระบบการจัดการคุณภาพใน

สถานประกอบการ	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	rela-

tions;	personality	development;	quality	management	system	

in	workplaces;	presentation	techniques;	report	writing

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

 Cooperative  Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	
เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท�างานในสถานประกอบการ	 การพัฒนาตนเองในด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ
วิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของสถานประกอบการ	
และตลาดแรงงาน
	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	
the	cooperation	between	university	and	establishments	to	
develop	students	to	be	equipped	with	academic	knowledge	
and	work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	
in	systematic	thinking,	observation,	decision-making,	and	
analytical	 skills	 and	 assessment	 for	 the	 needs	 of	 the	
workplaces	and	labor	market.

การประเมินผลการเรียน

	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	 เป็น	 S	(Satisfactory)
	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	 เป็น	 U	(Unsatisfactory)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

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
 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	144	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

ก. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 108

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

ไม่น้อยกว่า 48

18
30

48

18
30

2. วิชาเฉพาะด้าน

2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
	-	โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
	-	เตรียมความพร้อมสหกิจ
	-	ฝึกงาน/สหกิจ	

ไม่น้อยกว่า 60

48
6

3
-

3*

60

48
6

-
3*
3

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6

จ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 144 144
หมายเหตุ:	*	รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต	เกรดเป็นอักษร	S	หรือ	U
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รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	

ลงทะเบียน	 ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต	 นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	

สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน	30	หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรม

สหกิจศึกษา	ลงทะเบียน	ไม่น้อยกว่า	108	หน่วยกิต	นิสิตระบบพิเศษ	

(เทียบเข้า)	 สามารถเทียบโอนรายวิชาตามท่ีก�าหนดไว้	 รวมท้ังสิ้น	

ไม่เกิน	1	หน่วยกิต

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นิสิตระบบปกติ	 (โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ

ศกึษา)	และนสิติระบบพเิศษ	(เทยีบเข้า)	ก�าหนดให้เรยีน	18	หน่วยกติ

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

  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

นิสิตระบบปกติ	 (โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ

ศกึษา)	และนสิติระบบพเิศษ	(เทยีบเข้า)	ก�าหนดให้เรยีน	30	หน่วยกติ

0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม		 1(0-3-0)

	 Engineering	Workshop	Practice

0300	101		 วัสดุวิศวกรรม		 3(3-0-6)

	 Engineering	Materials	

0300	110	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 Computer	Programming	

0300	120	 การเขียนแบบกราฟิก		 3(2-2-5)

	 Graphic	Drawing

0300	140	 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์		 3(3-0-6)	

	 Engineering	Mechanics	:	Statics

0305	100	 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Environmental	Engineering	

0305	101	 การส�ารวจส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม		 3(2-3-4)

	 Surveying	for	Environmental	Engineering	

0305	102	 อุทกวิทยาและชลศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 สิ่งแวดล้อม

	 Hydrology	 and	Hydraulics	 for	 Environmental	 

	 Engineering	

0305	103	 ปฏิบัติการอุทกวิทยาและชลศาสตร์ส�าหรับ	 1(0-3-0)

	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 Hydrology	 and	 Hydraulics	 Laboratory	 for	 

	 Environmental	Engineering	

0305	104	 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรม		 1(0-3-0)

	 สิ่งแวดล้อม

	 Graphic	Drawing	for	Environmental	Engineering	

0305	105	 เคมีส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Chemistry	for	Environmental	Engineering

0305	106	 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Biology	for	Environmental	Engineering

 2. วิชาเฉพาะด้าน

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

นิสิตระบบปกติ	 (โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ

ศกึษา)	และนสิติระบบพเิศษ	(เทยีบเข้า)	ก�าหนดให้เรยีน	48	หน่วยกติ

0305	201	 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางวิศวกรรม		 1(0-3-0)

	 สิ่งแวดล้อม	1

	 Environmental	Engineering	Parameter	Analysis	1	

0305	202	 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 สิ่งแวดล้อม	2

	 Environmental	Engineering	Parameter	Analysis	2	

0305	213	 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Environmental	Engineering	Unit	Operations

0305	214	 หน่วยกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Environmental	Engineering	Unit	Processes
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0305	221	 วิศวกรรมขยะมูลฝอย	 3(3-0-6)

	 Solid	Waste	Engineering

0305	251	 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน		3(3-0-6)

	 Noise	Pollution	and	Vibration	Control

0305	261	 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย		 3(3-0-6)

	 Occupational	Health	and	Safety	Management

0305	321	 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย	 3(3-0-6)

	 Hazardous	Waste	Management	and	Technology

0305	331	 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ	 3(2-3-4)

	 Water	Supply	Engineering	and	Design

0305	332	 สุขาภิบาลอาคาร	 3(2-3-4)

	 Building	Sanitation

0305	341	 วิศวกรรมการระบายน�้าและการออกแบบ		 3(3-0-6)

	 Drainage	Engineering	and	Design

0305	351	 การควบคุมมลพิษทางอากาศและการออกแบบ	3(3-0-6)

	 Air	Pollution	Control	and	Design

0305	361	 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 Industrial	Ecology

0305	362	 ระบบและเครื่องมือส�าหรับการจัดการ		 3(3-0-6)

	 สิ่งแวดล้อม

	 System	and	Tools	for	Environmental	Management

0305	441	 วิศวกรรมน�้าเสียและการออกแบบ		 3(2-3-4)

	 Wastewater	Engineering	and	Design	

0305	442	 น�้าใช้และการบ�าบัดน�้าเสียในอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 Industrial	 Water	 Supply	 and	 Wastewater	 

	 Treatment

0305	461	 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

	 Environmental	Impact	Assessment

0305	497	 สัมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 1(0-3-0)

	 Environmental	Engineering	Seminar

  2.2. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

นิสิตระบบปกติ	โปรแกรมปกติ	โปรแกรม	สหกิจศึกษา	

และนิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 ก�าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

0300	180	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 Engineering	Entrepreneurship

0300	190	 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Big	Data	for	Engineers

0300	210	 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Railway	System	Engineering

0305	470	 เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ	 3(3-0-6)

	 Microbial	Fuel	Cell

0305	471	 เศรษฐศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Economics	for	Environmental	Engineering

0305	472	 การจัดการน�้าในชุมชนเมือง	 3(3-0-6)

	 Urban	Water	Management

0305	473	 เทคโนโลยีการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่		 3(3-0-6)

	 Water	Reclamation	Technology

0305	474	 เทคโนโลยีการน�าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์	 3(3-0-6)

	 Waste	Utilization	Technology

0305	475	 เทคโนโลยีสะอาดส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 Clean	Technology	for	Industry

0305	476	 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร	 3(3-0-6)

	 Indoor	Air	Quality	Management

0305	477	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Special	Topics	in	Environmental	Engineering

0305	478	 ธรณีวิทยาและน�้าใต้ดินส�าหรับวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 สิ่งแวดล้อม

	 Geology	 and	Groundwater	 for	 Environmental	 

	 Engineering

0305	479	 การแก้ไขฟื้นฟูน�้าใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนมลพิษ	3(3-0-6)

	 Remediation	of	Contaminated	Groundwater	and	 

	 Soil

  2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

นิสิตระบบปกติ	 โปรแกรมปกติ	 นิสิตโปรแกรมสหกิจ

ศึกษา	และนิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต	

โดยนิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน	

3	หน่วยกิต

ระบบปกติโปรแกรมปกติ	 ก�าหนดให้นิสิตโปรแกรม

ปกติ	ลงทะเบยีนรายวชิาฝึกงาน	ในภาคการศึกษาพเิศษ	(ภาคฤดรู้อน)	

ของปีการศึกษาที่	3	ในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ	นิสิตต้อง

ฝึกงานไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง	หรือ	30	วันท�าการ

0305	399	 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม		 3(240	ชั่วโมง)*

	 Environmental	Engineering	Training	

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

	 Environmental	Engineering	Project	1	
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0305	499	 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	2		 2(0-6-0)

	 Environmental	Engineering	Project	2

หมายเหตุ	 *นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย	 240	 ชั่วโมง	ผลการ

เรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

ระบบปกติโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้นิสิต

โปรแกรมสหกิจศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเตรียมความพร้อมส�าหรับ

สหกิจศึกษา	 ในภาคการศึกษาพิเศษของปีการศึกษาที่	 3	 และ

ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปลายของ

ปีการศึกษาที่	4

0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(2-2-5)*

	 Cooperative	Education	Preparation

0199	499	สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)**

	 Cooperative	Education

หมายเหตุ * ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

 ** ผลการเรียนเป็นแบบเกรด	A	–	F

ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)	 ก�าหนดให้นิสิตระบบพิเศษ	

(เทียบเข้า)	 ลงทะเบียนในกลุ ่มสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ	

6	หน่วยกิต	โดยสามารถเทียบโอนรายวิชา	0305	399	การฝึกงานทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Engineering	Training)	

ได้ไม่เกิน	3	หน่วยกิต

0305	399	 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม		 3(240	ชั่วโมง)*

	 Environmental	Engineering	Training

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

	 Environmental	Engineering	Project	1

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

	 Environmental	Engineering	Project	2

หมายเหตุ	 *นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชา

ได้ไม่เกิน	3	หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

นสิติระบบปกต	ิ(โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกิจศกึษา)	และ

นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่าน	 รายวิชาท่ีเป ิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แสดงแผนการศึกษา
 1) ระบบปกติ นิสิตสามารถเลือกโปรแกรมปกติ	หรือโปรแกรมสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น ระบบปกติ

โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1	

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100	/
0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practice/
วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

1(0-3-0)

3(3-0-6)

0300	110	/
0300	120

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	*
Computer	Programming	/
การเขียนแบบกราฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม**
Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง**
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป**
General	Education	Elective

2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป**
General	Education	Elective

2

รวม 19 - 21 หน่วยกิต

หมายเหตุ: *	ให้เลือกลงทะเบียนอย่างน้อย	1	รายวิชา	ในภาคต้นหรือภาคปลาย

	 **	นิสิตต้องยึดเวลาเรียนของวิชาเฉพาะเป็นหลักโดยไม่ให้เวลาเรียนของวิชาศึกษาทั่วไปตรงกับวิชาเฉพาะ	 ตามแผนการศึกษา

ของภาคการศึกษานั้น	ๆ
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ปีที่ 1 ภาคปลาย ระบบปกติศึกษา

โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	102 ฟิสิกส์	2		
Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2
Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	100	/
0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practice/
วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

1(0-3-0)

3(3-0-6)

0300	110	/
0300	120

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	*
Computer	Programming	/
การเขียนแบบกราฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2
Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Machanics	:	Statics

3(3-0-6)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร**
Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ**
Design	Thinking

2(2-0-4)

รวม 22-24 หน่วยกิต

หมายเหตุ:	*	ให้เลือกลงทะเบียนอย่างน้อย	1	รายวิชา	ในภาคต้นหรือภาคปลาย

	 **	นิสิตต้องยึดเวลาเรียนของวิชาเฉพาะเป็นหลักโดยไม่ให้เวลาเรียนของวิชาศึกษาทั่วไปตรงกับวิชาเฉพาะ	 ตามแผนการศึกษา

ของภาคการศึกษานั้น	ๆ
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ปีที่ 2 ภาคต้น ระบบปกติ

โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	100 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Mathematics	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	101 การส�ารวจส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Surveying	for	Environmental	Engineering	

3(2-3-4)

0305	105 เคมีส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Chemistry	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	201 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	1
Environmental	Engineering	Parameter	Analysis	1

1(0-3-0)

0305	213 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental	Engineering	Unit	Operations

3(3-0-6)

0305	221 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
Solid	Waste	Engineering

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*
General	Education	Elective

2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*
General	Education	Elective

2

รวม 20 หน่วยกิต

หมายเหตุ *	นสิติต้องยดึเวลาเรียนของวชิาเฉพาะเป็นหลกัโดยไม่ให้เวลาเรยีนของวชิาศกึษาทัว่ไปตรงกบัวชิาเฉพาะ	ตามแผนการศกึษาของ

ภาคการศึกษานั้น	ๆ
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ปีที่ 2 ภาคปลาย ระบบปกติ

โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	102 อุทกวิทยาและชลศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Hydrology	and	Hydraulics	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	103 ปฏิบัติการอุทกวิทยาและชลศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Hydrology	and	Hydraulics	Laboratory	for	Environmental	Engineering

1(0-3-0)

0305	104 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Graphic	Drawing	for	Environmental	Engineering	

1(0-3-0)

0305	106 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Biology	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	202 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	2
Environmental	Engineering	Parameter	Analysis	2

1(0-3-0)

0305	214 หน่วยกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental	Engineering	Unit	Processes

3(3-0-6)

0305	251 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
Noise	Pollution	and	Vibration	Control

3(3-0-6)

0305	261 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational	Health	and	Safety	Management

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*
General	Education	Elective

2

รวม 20 หน่วยกิต

หมายเหตุ *	นสิติต้องยดึเวลาเรียนของวชิาเฉพาะเป็นหลกัโดยไม่ให้เวลาเรยีนของวชิาศกึษาทัว่ไปตรงกบัวชิาเฉพาะ	ตามแผนการศกึษาของ

ภาคการศึกษานั้น	ๆ
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ปีที่ 3 ภาคต้น ระบบปกติ
โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	331 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
Water	Supply	Engineering	and	Design

3(2-3-4)

0305	341 วิศวกรรมการระบายน�้าและการออกแบบ
Drainage	Engineering	and	Design

3(3-0-6)

0305	361 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial	Ecology

3(3-0-6)

0305	362 ระบบและเครื่องมือส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
System	and	Tools	for	Environmental	Management

3(3-0-6)

0305	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*
General	Education	Elective

2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*
General	Education	Elective

2

รวม 19 หน่วยกิต

หมายเหตุ *	นสิติต้องยดึเวลาเรียนของวชิาเฉพาะเป็นหลกัโดยไม่ให้เวลาเรยีนของวชิาศกึษาทัว่ไปตรงกบัวชิาเฉพาะ	ตามแผนการศกึษาของ

ภาคการศึกษานั้น	ๆ

ปีที่ 3 ภาคปลาย ระบบปกติ
โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	321 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย
Hazardous	Waste	Management	and	Technology

3(3-0-6)

0305	332 สุขาภิบาลอาคาร
Building	Sanitation

3(2-3-4)

0305	351 การควบคุมมลพิษทางอากาศและการออกแบบ
Air	Pollution	Control	and	Design

3(3-0-6)

0305	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 วิชาเลือกเสรี*
Free	Elective

3

รวม 21 หน่วยกิต

หมายเหตุ *	นสิติต้องยดึเวลาเรียนของวชิาเฉพาะเป็นหลกัโดยไม่ให้เวลาเรยีนของวชิาศกึษาทัว่ไปตรงกบัวชิาเฉพาะ	ตามแผนการศกึษาของ

ภาคการศึกษานั้น	ๆ
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ ระบบปกติ

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม*
Environmental	Engineering	Training

3	(240	ชั่วโมง)

รวม 3

หมายเหตุ: *ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ ระบบปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา*
Cooperative	Education	Preparation	

3(2-2-5)

รวม 3

หมายเหตุ: *	ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น ระบบปกติ

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	441 วิศวกรรมน�้าเสียและการออกแบบ
Wastewater	Engineering	and	Design

3(2-3-4)

0305	442 น�้าใช้และการบ�าบัดน�้าเสียในอุตสาหกรรม
Industrial	Water	Supply	and	Wastewater	Treatment

3(3-0-6)

0305	461 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
Environmental	Impact	Assessment

3(3-0-6)

0305	497 สัมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental	Engineering	Seminar

1(0-3-0)

0305	498 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	1
Environmental	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป*
General	Education	Elective

2

รวม 13 หน่วยกิต

หมายเหตุ *	นสิติต้องยดึเวลาเรียนของวชิาเฉพาะเป็นหลกัโดยไม่ให้เวลาเรยีนของวชิาศกึษาทัว่ไปตรงกบัวชิาเฉพาะ	ตามแผนการศกึษาของ

ภาคการศึกษานั้น	ๆ
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ปีที่ 4 ภาคปลาย ระบบปกติ

โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	499 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	2
Environmental	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี*
Free	Elective

3

รวม 5 หน่วยกิต

หมายเหตุ *	นสิติต้องยดึเวลาเรียนของวชิาเฉพาะเป็นหลกัโดยไม่ให้เวลาเรยีนของวชิาศกึษาทัว่ไปตรงกบัวชิาเฉพาะ	ตามแผนการศกึษาของ

ภาคการศึกษานั้น	ๆ

ปีที่ 4 ภาคต้น ระบบปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	441 วิศวกรรมน�้าเสียและการออกแบบ
Wastewater	Engineering	and	Design

3(2-3-4)

0305	461 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
Environmental	Impact	Assessment

3(3-0-6)

0305	442 น�้าใช้และการบ�าบัดน�้าเสียในอุตสาหกรรม
Industrial	Water	Supply	and	Wastewater	Treatment

3(3-0-6)

0305	497 สัมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental	Engineering	Seminar

1(0-3-0)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี*
Free	Elective

3

รวม 15 หน่วยกิต

หมายเหตุ *	นสิติต้องยดึเวลาเรียนของวชิาเฉพาะเป็นหลกัโดยไม่ให้เวลาเรยีนของวชิาศกึษาทัว่ไปตรงกบัวชิาเฉพาะ	ตามแผนการศกึษาของ

ภาคการศึกษานั้น	ๆ

ปีที่ 4 ภาคปลาย ระบบปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0199	499 สหกิจศึกษา
Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวม 3

หมายเหตุ	 *	ผลการเรียนเป็น	เกรด	A	-	F
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 2) ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) เลือกได้เฉพาะโปรแกรมปกติ	เท่านั้น

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	Practice

1(0-3-0)

0300	110	/
0300	120

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	*
Computer	Programming	/
การเขียนแบบกราฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0305	105 เคมีส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Chemistry	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	201 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	1
Environmental	Engineering	Parameter	Analysis	1

1(0-3-0)

0305	213 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental	Engineering	Unit	Operations

3(3-0-6)

รวม 22 หน่วยกิต

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

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	/
0300	120

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	*
Computer	Programming	/
การเขียนแบบกราฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2
Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0305	106 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Biology	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	202 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	2
Environmental	Engineering	Parameter	Analysis	2

1(0-3-0)

0305	214 หน่วยกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental	Engineering	Unit	Processes

3(3-0-6)

รวม 20 หน่วยกิต

หมายเหตุ *	ให้เลือกลงทะเบียนอย่างน้อย	1	รายวิชา	ในภาคต้นหรือภาคปลาย

ปีที่ 2 ภาคต้น ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	100 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Mathematics	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	101 การส�ารวจส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Surveying	for	Environmental	Engineering	

3(2-3-4)

0305	104 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Graphic	Drawing	for	Environmental	Engineering	

1(0-3-0)

0305	221 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
Solid	Waste	Engineering

3(3-0-6)

0305	331 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
Water	Supply	Engineering	and	Design

3(2-3-4)

0305	341 วิศวกรรมการระบายน�้าและการออกแบบ
Drainage	Engineering	and	Design

3(3-0-6)

0305	361 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial	Ecology

3(3-0-6)

รวม 19 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคปลาย ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Machanics	:	Statics

3(3-0-6)

0305	102 อุทกวิทยาและชลศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Hydrology	and	Hydraulics	for	Environmental	Engineering

3(3-0-6)

0305	103 ปฏิบัติการอุทกวิทยาและชลศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Hydrology	and	Hydraulics	Laboratory	for	Environmental	Engineering	

1(0-3-0)

0305	251 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
Noise	Pollution	and	Vibration	Control

3(3-0-6)

0305	261 การจัดการอาชีวอนายมัยและความปลอดภัยOccupational	Health	and	
Safety	Management

3(3-0-6)

0305	321 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย
Hazardous	Waste	Management	and	Technology

3(3-0-6)

0305	332 สุขาภิบาลอาคาร
Building	Sanitation

3(2-3-4)

0305	351 การควบคุมมลพิษทางอากาศและการออกแบบ
Air	Pollution	Control	and	Design

3(3-0-6)

รวม 22 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental	Engineering	Training

3	(240	ชั่วโมง)

รวม 3
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ปีที่ 3 ภาคต้น ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0305	362 ระบบและเครื่องมือส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
System	and	Tools	for	Environmental	Management

3(3-0-6)

0305	441 วิศวกรรมน�้าเสียและการออกแบบ
Wastewater	Engineering	and	Design

3(2-3-4)

0305	442 น�้าใช้และการบ�าบัดน�้าเสียในอุตสาหกรรม
Industrial	Water	Supply	and	Wastewater	Treatment

3(3-0-6)

0305	461 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
Environmental	Impact	Assessment

3(3-0-6)

0305	497 สัมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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 17 หน่วยกิต

หมายเหตุ ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

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
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	 รายวิชาเทียบโอนของระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 รวมแล้ว
ไม่เกิน	 34	หน่วยกิต	มีรายวิชาตามหมวดวิชาต่าง	 ๆ	 ในโครงสร้าง
หลักสูตร	ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 หน่วยกิต

0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	 1(0-3-0)
	 Engineering	Workshop	Practice
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต	ผลการเรียน
เป็น	S	หรือ	U
0305	399	 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 3(240	ชั่วโมง)
	 Environmental	Engineering	Training

ค�าอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นิสิตระบบปกติ	30	หน่วยกิต	และนิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	
สามารถเทียบโอนได้ไม่เกิน	30	หน่วยกิต	(ดังรายละเอียดในเอกสาร
แนบ	ง)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	 ท้ังโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ
ศกึษา	ลงทะเบยีนไม่น้อยกว่า	108	หน่วยกติ	นสิติระบบพเิศษ	(เทยีบ
เข้า)	 สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้	 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน	 4	
หน่วยกิต

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

นิสิตระบบปกติ	 และนิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	
ก�าหนดให้เรียน	18	หน่วยกิต
0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 โครงสร้างสร้างอะตอม	ตารางธาต	ุพนัธะทางเคม	ีปรมิาณ
สารสัมพันธ์	 เทอร์โมไดนามิกส์	 จลน์ศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมี	สมดุล
กรด-เบส	สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมี
เบื้องต้น
	 Atomic	structure,	periodic	table,	chemical	bond-
ing,	 stoichiometry	 thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	
chemical	 equilibrium,	 acid-base,	matters	 and	 state	 of	
matters,	electrochemistry,	introductory	organic	chemistry	
and	biochemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชาเคมีทั่วไป	 (General	

Chemistry	Laboratory)

	 The	laboratory	experiments	related	to	contents	

in	General	Chemistry

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกีย่วกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟิสกิส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่	เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	

ระบบอนภุาคและการเคลือ่นทีแ่บบหมนุของวตัถแุขง็เกรง็	สมดลุกล	

การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	 ของไหล	สมบัติเชิงกลของสสาร	 อุณห

พลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

	 Introduction	to	physics	and	importance	of	phys-

ics,	 physical	 quantities,	 linear	motion,	Newton’s	 laws,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	

work	and	energy,	system	of	particles	and	rotational	motion	

of	 a	 rigid	body,	mechanical	 equilibrium,	 vibrations	 and	

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

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถติ	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	การเหนีย่วน�าเชงิ

แม่เหล็ก	 ตัวเก็บประจุ	 และตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	สมบตัคิลืน่ของ

แสง	 และทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ

นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	field,	

magnetic	 induction,	 capacitors	 and	 inductors,	 electric	

currents,	DC	and	AC	circuits,	electromagnetic	waves,	wave	

properties	of	light	and	optical	instruments,	introduction	to	

modern	physics,	 properties	 of	 nucleus,	 radioactive	 and	

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

 Physics Laboratory 1

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

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 102 ฟิสิกส์ 2 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0204 102 Physics 2 or concur-

rence with 0204 102 Physics 2

 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

	 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	การหา

อนพุนัธ์และการหาปรพินัธ์ของฟังก์ชนัค่าจรงิและค่าเวกเตอร์ฟังก์ชนั

ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งาน	การประยุกต์ใช้อนุพันธ์	 รูป

แบบยังไม่ก�าหนด	เทคนิคการหาปริพันธ์	บทน�าสู่ปริพันธ์เชิงเส้น	ปริ

พันธ์ไม่ตรงแบบ

	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit,	conti-

nuity,	 differentiation	 and	 integration	 of	 real-valued	 and	

vector-valued	functions	of	a	real	variable	and	their	applica-

tions;	Applications	 of	 derivative;	 indeterminate	 forms;	

techniques	of	integration;	improper	integrals

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

 Engineering Mathematics 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Prerequisite : 0300 130 Engineering Mathematics 1

	 อปุนยัเชงิคณติศาสตร์	ล�าดบัและอนุกรมของจ�านวนจรงิ	
การกระจายแบบอนกุรมเทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชนัมลูฐาน	
การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	 เวกเตอร์	 เส้นตรงและระนาบใน

ปริภูมิ	 สามมิติ	 แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร	
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร	 บทน�า	 สู่สมการเชิง
อนุพันธ์และการประยุกต์
	 Mathematical	 induction;	sequences	and	series	
of	real	numbers;	Taylor	series	expansion	and	approximation	
of	 elementary	 functions;	 numerical	 integration;	 vectors,	
lines	and	planes	 in	 three	dimensional	 space;	 calculus	of	
vector	valued	functions	of	one	variable;	calculus	of	real-val-
ued	functions	of	two	variables;	introduction	to	differential	
equations	and	their	applications

  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

นิสิตระบบปกติ	 (โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ
ศึกษา)	 ก�าหนดให้เรียน	 30	หน่วยกิต	นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	
สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน	1	หน่วยกิต
0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Workshop Practicum

	 หลักการเบื้องต้น	การปฏิบัติการและความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	การกลึง	การเชื่อม	การประกอบ	งาน
ไม้	งานปรับแต่ง
	 Introductory	principle;	operation	and	safety	 for	
tool	and	machine	operations;	turning,	welding,	assembly,	
wood	working,	modified	working

0300 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Materials

 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองวสัด	ุกระบวนการผลติ	การ
ประยุกต์ใช้ในกลุ่มงานทางวัสดุวิศวกรรม	สมบัติเชิงกล	การย่อย
สลายของวัสดุ
	 Structures	and	properties	of	materials;	production	
processes;	applications	of	workgroups	of	engineering	ma-
terials;	mechanical	properties;	materials	degradation

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming

 แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์	
การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 ภาษาในการเขียน
โปรแกรมในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	
hardware	and	software	interaction;	current	programming	

language;	programming	practices
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0300 120 การเขียนแบบกราฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพ

ฉายและการเขียนรูปทรง	การให้ขนาดและการให้ค่าเผื่อ	 การเขียน

ภาพตัด	การเขียนภาพช่วย	การเขียนภาพคลี่	การเขียนภาพร่าง	การ

เขยีนแบบการประกอบและรายละเอยีดชิน้งาน	การเขยีนพืน้ฐานโดย

ใช้คอมพิวเตอร์

	 Lettering;	orthographic	projection;	orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	toler-

ancing;	sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	

sketches,	 detail	 and	 assembly	drawings;	 basic	 comput-

er-aided	drawing

0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics : Statics

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสยีดทาน	พืน้ฐาน

ในการคิดงานเสมือนและความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	

principle	of	virtual	work,	and	stability,	introduction	to	dy-

namics

0305 100 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Mathematics for Environmental Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Prerequisite : 0300 130 Engineering Mathematics 1

	 หลักการและการค�านวณทางวศิวกรรมสิง่แวดล้อม	ระบบ

ของหน่วย	การแปลงหน่วย	ความสอดคล้องของมิติ	 ตัวเลขท่ีมีนัย

ส�าคญั	การตรวจสอบผลลพัธ์	โมลและน�า้หนกัโมเลกลุ	ความหนาแน่น	

ความถ่วงจ�าเพาะ	ความเข้มข้น	อณุหภมู	ิความดนั	ความดนัน�า้สถติย์	

มวลสมดุลที่เกิดและไม่เกิดปฏิกิริยา	ก๊าซ	ไอระเหย	และของเหลว

	 Principles	 and	 calculations	 in	 environmental	

engineering;	systems	of	units,	units	conversion,	dimension-

al	consistency,	significant	figures,	validation	of	results,	mole	

and	molecular	weight,	density,	specific	gravity,	concentra-

tion,	temperature,	pressure,	hydrostatic	head,	mass	balanc-

es	with	and	without	reaction,	gas,	vapors,	and	liquids

0305 101 การส�ารวจส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)

 Surveying for Environmental Engineering

	 แนะน�างานส�ารวจ	 งานสนามพื้นฐาน	การท�าระดับ	หลัก
การและการประยกุต์ใช้กล้องรังวดัมมุ	การรงัวดัระยะทางและทศิทาง	
ความคลาดเคล่ือนในงานส�ารวจ	ค่าคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได้	การปรบั
แก้ข้อมูล	การฝึกปฏิบัติการส�ารวจพื้นฐาน	การวัดระยะทางด้วยการ
นับก้าวและการวัดด้วยเทป	การท�าระดับโดยวิธีการวัดค่าต่างระดับ	
การหาระดบัตามแนวเส้นและแนวตดัขวาง	การตรวจสอบแนวเลง็ของ
กล้องระดับโดยการวัดค่าต่างระดับของหมุดสองหมุด	แผนที่และ
แผนที่เส้นชั้นความสูง	 การท�าเส้นชั้นความสูง	 การรังวัดมุมราบและ
มุมดิ่ง
	 Introduction	to	surveying	work;	basic	field	works,	
leveling;	principles	and	applications	of	theodolites;	distance	
and	direction	measurements;	errors	in	surveying,	acceptable	
error,	data	correction,	hand	on	practice	of	basic	surveying	
operations;	 pacing	and	 taping	measurement,	 differential	
leveling,	profile	 and	cross-sectioning,	 two-peg	 test,	map	
and	contour	map;	contouring,	vertical	and	horizontal	angle	
measurements

0305 102 อุทกวิทยาและชลศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)

 สิ่งแวดล้อม

 Hydrology and Hydraulics for Environmental  

 Engineering

	 อุทกวิทยา	วัฏจักรของน�้า	การหมุนเวียนของอากาศ	การ
เกบ็ข้อมลูภมูอิากาศ	การเกดิฝนตก	การซมึ	การไหลตามผวิดนิ	น�า้ท่า	
การระเหย	การคายน�้า	 การวัดปริมาณน�้าฝนและน�้าในล�าธาร	การ
ประมาณปริมาณฝนและค่าน�้าหลาก	อุทกวิทยาของดินและน�้าใต้ดิน	
ชลศาสตร์	 คุณสมบัติของของไหล	 สถิตศาสตร์ของของไหล	 การ
เคลือ่นทีข่องของไหล	สมการพลงังานในการไหลแบบคงที	่โมเมนตมั
และแรงพลวตัของการไหล	การไหลในท่อแบบไม่มคีวามดนั	การไหล
ในรางเปิด	การวัดอัตราการไหล
	 Hydrology;	hydrologic	cycles,	atmospheric	circu-
lation,	 climate	data	collections,	precipitation,	 infiltration,	
overland	flow,	runoff,	evaporation,	transpiration,	rainfall	and	
stream	measurement,	rainwater	and	flood	estimation,	soil	
and	ground	water	hydrology,	hydraulics;	properties	of	fluids,	
fluid	static,	dynamic	and	kinematics	of	fluid	flow,	energy	
equation	in	a	steady	flow,	momentum	and	dynamic	forces	
in	fluid	flow,	flow	of	incompressible	fluid	in	pipes,	open-chan-

nel	flow,	flow	measurements
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0305 103 ปฏิบัติการอุทกวิทยาและชลศาสตร์ส�าหรับ 1(0-3-0)

 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 Hydrology and Hydraulics Laboratory for  

 Environmental Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาร่วม 0305 102 อุทกวิทยา

และชลศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม

Prerequisite : Co-requisite 0305 102 Hydrolo-

gy and Hydraulics for Environ-

mental Engineering

	 การเก็บข้อมูลภูมิอากาศ	ความเร็วลม	ปริมาณและความ

เข้มฝน	การทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลภายใต้เงื่อนไข

ต่าง	ๆ	 เชิงสถิตและพลวัตของการไหลในท่อและการไหลในทางน�้า

เปิด	 ประกอบด้วย	 จุดศูนย์กลางความดัน	 จุดศูนย์เสถียร	 แรง

เน่ืองจากล�าของไหล	 เคร่ืองมือวัดอัตราการไหล	มาตรวัดชนิดแผ่น

เจาะร	ูมาตรวดัแบบท่อ	การไหลผ่านรรูะบาย	การไหลข้ามฝายสนัคม	

การทดลองของ	 เรย์โนลส์	แรงเสียดทานของการไหลในท่อ	การสูญ

เสียหลักและการสูญเสยีรองในระบบท่อ	การเกดิค้อนน�า้	ประตรูะบาย

น�้าและการเกิดน�้ากระโดด

	 Climate	data	collections;	wind	velocity,	 rainfall	

and	 intensity;	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,	

metacenter,	impact	of	jet,	flowmeter	measurement,	orifice	

meter,	 venturi	 meter,	 flow	 through	 orifice,	 flow	 over	

sharp-crested	weir,	Reynolds’s	experiment,	friction	of	flow	

in	pipe,	major	and	minor	loss	in	pipe	system,	water	hammer,	

sluice	gate	and	hydraulic	jump

0305 104 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรม 1(0-3-0)

 สิ่งแวดล้อม

 Graphic Drawing for Environmental Engineering

	 การเขยีนแบบโดยใช้คอมพวิเตอร์	การเขยีนแบบสองมติิ

และสามมติ	ิการเขยีนแบบไอโซเมตกิ	การเขยีนแบบในงานวศิวกรรม

สิ่งแวดล้อม	 การเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล	 การเขียนแบบงาน

ระบบระบายน�้าฝนและน�้าเสีย	การเขียนแบบระบบบ�าบัดน�้าเสีย	การ

ประมาณราคา

	 Computer-aided	drawing;	2-D	and	3-D	drawing,	

isometic	drawing,	drawing	in	environmental	engineering;	

plumbling	 system	drawing,	 rainstorm	 and	wastewater	

drainage	system	drawing,	wastewater	 treatment	system	

drawing;	cost	estimation

0305 105 เคมีส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Chemistry for Environmental Engineering

	 เคมีของน�้าและน�้าเสีย	 สมดุลมวลสารและการถ่ายโอน

มวลสาร	 จลนพลศาสตร์และสมดุลเคมี	 เคมีของกรด-เบส	 ระบบ

คาร์บอเนต	การตกผลกึทางเคมแีละการละลาย	ปฏกิริยิาออกซเิดชนั-

รดีกัชนั	ลกัษณะทางเคมแีละกายภาพของน�า้และน�า้เสยี	การปรับปรงุ

คุณภาพน�้า	 การท�าให้เป็นกลาง	การท�าน�้าอ่อน	การดูดซับ	การแลก

เปลี่ยนประจุ	การเติมคลอรีน	พารามิเตอร์ของน�้าและน�้าเสีย

	 Chemistry	of	water	and	wastewater;	mass	balance	

and	mass	transfer,	kinetics	and	chemical	equilibrium;	ac-

id-base	chemistry;	carbonate	systems;	chemical	precipita-

tion	and	dissolution;	oxidation-reduction	reactions,	chem-

ical	and	physical	characteristics	of	water	and	wastewater;	

water	quality	improvement;	neutralization,	water	softening,	

adsorption,	ion-exchange,	chlorination;	water	and	waste-

water	parameters

0305 106 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Biology for Environmental Engineering

	 ประเภท	ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์	โครงสร้างและ

องค์ประกอบของเซลล์จุลินทรีย์	 อาหารและการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรีย	การย่อยสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานของแบคทีเรีย	

การตายของแบคทีเรีย	การฆ่าเชื้อโรค	ระบบนิเวศและความสัมพันธ์	

การถ่ายทอดพลงังานและหมนุเวียนแร่ธาตุ	ในระบบนเิวศ	มลพษิทาง

น�้าและดัชนีทางชีววิทยา	 การเก็บตัวอย่างน�้าและน�้าเสีย	 ลักษณะ

สมบัติทางชีวภาพของน�้าและน�้าเสีย	จลนพลศาสตร์และบทบาทของ

จุลินทรีย์ในการบ�าบัดน�้าเสีย

	 Types,	 benefits	 and	harms	 of	microorganism;	

structure	 and	 components	 of	microbial	 cell;	 foods	 and	

growth	of	bacteria;	bacterial	metabolism	and	energy	gern-

eration;	bacterial	death,	disinfection;	ecosystem	and	rela-

tionship;	energy	transfer	and	nutrient	cycle	in	ecosystem;	

water	pollution	and	biological	indicators;	water	and	waste-

water	 sampling,	 biological	 characteristics	 of	water	 and	

wastewater;	kinetics	and	role	of	microorganisms	in	waste-

water	treatment
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 2. วิชาเฉพาะด้าน

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

นิสิตระบบปกติ	 (โปรแกรมปกติ	 และโปรแกรมสหกิจ
ศกึษา)	และนสิติระบบพเิศษ	(เทยีบเข้า)	ก�าหนดให้เรยีน	48	หน่วยกติ
0305 201 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางวิศวกรรม 1(0-3-0)

 สิ่งแวดล้อม 1

 Environmental Engineering Parameter Analysis 1

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาร่วม 0305 105 เคมีส�าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Prerequisite : Co-requisite 0305 105 Chemistry 

for Environmental Engineering

 การเกบ็ตวัอย่างน�า้และการรกัษาสภาพน�า้ตัวอย่าง	วธิกีาร
หาค่าพเีอช	โออาร์พ	ีความเป็นกรด	ความเป็นด่าง	ความกระด้าง	ความ
ขุ่น	สี	จาร์เทสต์	ของแข็งแขวนลอย	ของแข็งละลายน�้า	ดีโอ	บีโอดี	ซี
โอดี	 สารอินทรีย์ไนโตรเจน	 แอมโมเนีย	 ไนไตรท์	 และไนเตรท	
ฟอสฟอรัสและฟอสเฟต	 ไขมันและน�้ามัน	 คลอรีนตกค้าง	 และ
พารามิเตอร์อื่นที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 Water	sampling	and	sample	preservation;	meth-
ods	for	determinations	of	pH,	ORP,	acidity,	basicity,	hard-
ness,	turbidity,	color,	jar	test,	suspended	solids,	dissolved	
solids,	DO,	BOD,	COD,	organic	nitrogen,	ammonia,	nitrite	
and	nitrate,	phosphorous	and	phosphate,	grease	and	oil,	
chlorine	residuals	and	other	parameters	related	to	environ-
mental	engineering	practices

0305 202 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางวิศวกรรม 1(0-3-0)

 สิ่งแวดล้อม 2

 Environmental Engineering Parameter Analysis 2

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาร่วม 0305 106 ชีววิทยา

ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Prerequisite : Co-requisite 0305 106 Biology 

for Environmental Engineering

 อุปกรณ์และเคร่ืองมือส�าหรับปฏิบัติการชีววิทยา	ความ
ปลอดภัยในห้องปฎิบัติ	การชีววิทยา	การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและ
การแยกเชือ้บริสทุธิ	์การใช้กล้องจลุทรรศน์	การศกึษาโครงสร้างเซลล์
ของจุลินทรีย์	 การย้อมสีแกรมจุลินทรีย์	 การเก็บตัวอย่างน�้า	 การ
วิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดและฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียโดยวิธี	Most	Probable	Number	 (MPN)	และวิธีกรอง
ด้วยเยื่อกรอง	 การเจริญเติบโตและการย่อยสลายสารอาหารของ
แบคทีเรีย	ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่อการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรียในระบบบ�าบัดน�้าเสีย

	 Equipments	 and	 tools	 for	 biology	 laboratory;	
safety	 in	 biology	 laboratory;	microbial	 culture	medium	
preparation	and	isolation;	use	of	microscope;	study	of	mi-
crobial	cell	structure;	gram	stain;	water	sampling,	total	and	
fecal	coliform	bacteria	analysis	by	most	Probable	Number	
(MPN)	method	and	membrane	filtration	technique;	bacte-
rial	growth	and	food	degradation;	effect	of	environmental	
changes on	bacterial	growth

0305 213 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Environmental Engineering Unit Operations

เงื่อนไขรายวิชา : 0305 105 เคมีส�าหรับวิศวกรรมสิ่ง

แวดล้อม

Prerequisite : 0305 105 Chemistry for Envi-

ronmental Engineering

	 หลกัมลูฐานของหน่วยปฏบิตักิารเชงิกายภาพและเคมใีน
กระบวนการท�าน�้าประปา	การสร้างตะกอน	การรวมตะกอน	การตก
ตะกอน	การกรอง	หลกัมลูฐานทางจลนพลศาสตร์และสมดลุมวลของ
ถังปฏิกิริยาแบบแบตช์	 แบบไหลตามกันและแบบไหลต่อเนื่องผสม
สมบูรณ์
	 Fundamental	of	physical	and	chemical	unit	op-
erations	in	water	treatment	process;	coagulation,	floccula-
tion,	sedimentation,	filtration;	fundamentals	of	kinetics	and	
mass	balance	of	batch,	plug-flow,	and	completely	mixed	
continuous-flow	reactors

0305 214 หน่วยกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Environmental Engineering Unit Processes

เงื่อนไขรายวิชา : 0305 106 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม

Prerequisite : 0305 106 Biology for Environ-

mental Engineering

	 หลกัมลูฐานการวเิคราะห์หน่วยกระบวนการทางเคมแีละ
ทางชีวภาพในกระบวนการบ�าบัด	 น�้าเสีย	 การฆ่าเช้ือด้วยคลอรีน	
จลนพลศาสตร์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์	 ระบบการเติบโตแบบ
แขวนลอยและแบบเกาะติด	 แบบจ�าลองกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย
แบบตะกอนเร่ง
	 Fundamentals	 of	 process	 analysis	 in	 chemical	
and	 biological	wastewater	 treatment	 process;	 chlorine	
disinfection;	kinetics	of	microbial	growth;	suspended	and	
attached	 growth	 systems;	 activated	 sludge	 process	

modeling
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0305 221 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6)

 Solid Waste Engineering

	 การเกิดและลักษณะของขยะมูลฝอย	ผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม	การจัดการขยะมูลฝอย	การจัดการที่แหล่งก�าเนิด	การเก็บ

รวบรวม	การขนถ่ายและการขนส่ง	การแปรรูป	การหมักปุ๋ย	การเผา

ในเตาเผา	การฝังกลบอย่างถกูหลกัสขุาภบิาล	การลดของเสยีให้เหลอื

น้อยที่สุด	การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน

	 Generation	and	characteristics	of	solid	wastes;	

environmental	impacts;	solid	wastes	management;	handling	

at	source,	collection,	transferring	and	transportation,	trans-

formation,	composting,	incineration,	sanitary	landfill;	waste	

minimization;	waste	to	energy

0305 251 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 3(3-0-6)

 Noise Pollution and Vibration Control

	 ค�าจ�ากดัความและลกัษณะของมลพษิทางเสยีง	ชนดิและ

แหล่งก�าเนิดมลภาวะของเสียง	 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด

เสียง	การประเมินความดังเสียง	การควบคุมมลพิษทางเสียง	การสั่น

สะเทอืน	ค�าจ�ากัดความและลกัษณะของการสัน่สะเทอืน	การประเมนิ

การสั่นสะเทือน	ผลของการสั่นสะเทือนต่อสุขภาพ	การควบคุมการ

สัน่สะเทอืน	กฎหมายและมาตรฐานของมลภาวะทางเสยีงและการสัน่

สะเทือนในสถานประกอบการ

	 Definition	and	characteristics	of	noise	pollution;	

types	and	sources	of	noise	pollution;	instruments	and	tools	

for	measuring	noise	pollution;	noise	pollution	assessment;	

noise	pollution	control;	vibration;	definition	and	character-

istics	of	vibration,	vibration	assessment,	effect	of	vibration	

on	health,	vibration	control;	 laws	and	standards	of	noise	

polution	and	vibration	in	the	workplace

0305 261 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)

 Occupational Health and Safety Management

หลกัการสาธารณสุข	หลกัการจดัการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั

ในโรงงานอุตสาหกรรม	สิ่งคุกคามจากการท�างาน	สารเคมี	เสียง	การ

สั่นสะเทือน	ความเย็น	ความร้อน	รังสี	โรคติดต่อ	อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ในอุตสาหกรรม	การประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง	กฎหมาย

ความปลอดภัยและสุขภาพ	 การวางแผนและการจัดการความ

ปลอดภัย	การอบรมความปลอดภัย	กรณีศึกษาในการวิเคราะห์การ

เกิดอุบัติเหตุ

	 Principles	of	public	health;	principles	of	industrial 
occupational	health	and	safety	management;	occupational	
threats;	chemicals,	noise,	vibration,	chill,	heat,	radiation,	
communicable	diseases;	accidents	in	industry;	risk	assess-
ment	and	analysis;	health	and	safety	laws;	safety	planning	
and	management;	safety	training;	case	studies	in	accident	
analysis

0305 321 เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)

 Hazardous Waste Management and Technology

ประเภทและลักษณะของเสียอันตราย	 การบ่งช้ีวัตถุและของเสีย
อนัตราย	กฎหมาย	บทบญัญตัแิละข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้อง	ความเป็นพิษ	
ผลกระทบ	 การเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปของของเสียอันตราย	 การ
ประเมนิความเสีย่งและการจดัการ	การจดัการและขนส่ง	กระบวนการ
บ�าบัดของเสียอันตราย	 การเผา	 การท�าให้เป็นของแข็งและมี
เสถียรภาพ	การก�าจัดบนที่ดิน	การฟื้นฟูแหล่งก�าจัด
	 Types	and	characteristics	of	hazardous	wastes;	
identification	of	hazardous	materials	and	wastes;	relavant	
laws,	legislations	and	regulations;	toxicity,	effects,	fate	and	
transport	of	hazardous	wastes;	risk	assessment	and	man-
agement;	handling	and	transportation;	hazardous	wastes	
treatment	processes;	incineration,	solidification	and	stabi-
lization,	land	disposal;	site	remediation

0305 331 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 3(2-3-4)

 Water Supply Engineering and Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0305 102 อุทกวิทยาและชลศาสตร์

ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  0305 213 หน่วยปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Prerequisite : 0305 102 Hydrology and 

Hydraulics for Environmental 

Engineering 

  0305 213 Environmental 

Engineering Unit Operations

	 ความส�าคัญของน�า้	ธรรมชาตแิละแหล่งทีม่าของน�า้	แหล่ง
น�า้ดบิ	มาตรฐานคณุภาพน�า้ผวิดนิและน�า้ใต้ดิน	มาตรฐานคณุภาพน�า้
ประปาและน�้าดื่ม	การคาดคะเนจ�านวนประชากร	อัตราการใช้น�้าและ
ความต้องการน�้าใช้	การสร้างและรวมตะกอน	การตกตะกอน	การก
รอง	การฆ่าเชือ้โรค	การเตมิอากาศ	การก�าจดัเหลก็และแมงกานสี	การ
ก�าจัดความกระด้าง	 การออกแบบหน่วยบ�าบัดน�้า	 สถานีสูบน�้าดิบ	
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ระบบขนส่งน�า้ดบิ	หน่วยกวนเร็วและกวนช้า	หน่วยตกตะกอน	หน่วย
กรอง	หน่วยฆ่าเชื้อโรค	ระบบแจกจ่ายน�้า
	 Importance	of	water;	nature	and	sources	of	water;	
raw	water	sources;	quality	standards	of	surface	water	and	
groundwater;	quality	standards	of	tap	water	and	drinking	
water;	populations	estimatimation;	water	consumption	rate	
and	water	demand;	coagulation	and	flocculation;	sedimen-
tation;	filtration;	disinfection;	aeration;	iron	and	manganese	
removal;	hardness	removal;	design	of	water	treatment	units;	
raw	water	pumping	station,	raw	water	transmission	sys-
tems,	rapid	and	slow	mixing	unit,	sedimentation	unit,	fil-
tration	unit,	disinfection	unit,	water	distribution	systems

0305 332 สุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6)

 Building Sanitation

เงื่อนไขรายวิชา : 0305 102 อุทกวิทยาและชลศาสตร์

ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Prerequisite : 0301 102 Hydro logy and 

Hydraulics for Environmental 

Engineering

	 หลกัการของการสขุาภบิาลอาคาร	กฎหมายและข้อบงัคบั	
การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร	 ระบบจ่ายน�้าประปา	 ระบบจ่าย
น�า้ร้อน	ท่อน�า้เสยี	ท่อน�า้โสโครก	ท่อระบายอากาศ	ระบบระบายน�า้ฝน	
ระบบป้องกันอัคคีภัย	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบติดกับท่ี	 การจัดการ
มูลฝอยภายในอาคาร
	 Principles	of	building	sanitation;	laws	and	regu-
lations;	design	of	building	sanitation	system;	cold	water	
supply	system;	hot	water	supply	system;	waste	pipe;	soil	
pipe;	vent	pipe;	rainwater	drainage	system;	fire	protection	
system;	onsite	wastewater	treatment	system;	solid	waste	
management	of	buildings

0305 341 วิศวกรรมการระบายน�้าและการออกแบบ 3(3-0-6)

 Drainage Engineering and Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0305 102 อุทกวิทยาและชลศาสตร์

ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Prerequisite : 0301 102 Hydro logy and 

Hydraulics for Environmental 

Engineering

 ระบบระบายน�า้เสยีและน�า้ฝน	ระบบท่อระบายรวม	ระบบ
ท่อระบายแยก	ปริมาณน�้าเสียชุมชนและการแปรผัน	ปริมาณน�้าฝน

และการแปรผัน	อตัราการไหลและการตรวจวดั	ชลศาสตร์งานระบาย
น�้า	การออกแบบระบบระบายน�้า	ฝายสันคม	อาคารดักน�้าเสีย	อาคาร
ปล่อยน�า้	ถงัดกักรวดทราย	ตระแกรงดกัขยะ	สถานสีบูน�า้เสยี	เครือ่ง
สูบน�้าและอุปกรณ์ควบคุม
	 Wastewater	 and	 rainstorm	 drainage	 system;	
combined	sewer	system;	separated	sewer	system;	quanti-
ty	 and	variation	 of	municipal	wastewater;	 quantity	 and	
variation	of	 rainstorm	water;	flow	and	measurement;	hy-
dralics	of	drainage	system;	design	of	drainage	system;	sharp	
crested	weirs;	combined	sewer	overflow	structure;	outfall	
structure;	 grit	 removal	 chamber;	 screening,	watewater	
pumping	station,	pump	and	controllers

0305 351 การควบคุมมลพิษทางอากาศและการออกแบบ 3(3-0-6)

 Air Pollution Control and Design

	 หลกัการพืน้ฐานของอากาศและมลภาวะอากาศ	กฎหมาย
และข้อบังคับ	 ผลกระทบจากมลภาวะอากาศ	การเคลื่อนย้ายทาง
อุตุนิยมวิทยา	เทคโนโลยีการเผาไหม้	การแพร่กระจายของมลพิษใน
บรรยากาศ	 การควบคุมก๊าซพิษและไอพิษ	 การควบคุมกลิ่นจาก
อุตสาหกรรม	การควบคุมฝุ่นละออง	การออกแบบระบบก�าจัดฝุ่น
ละออง	วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
	 Basic	principles	of	air	and	air	pollution;	laws	and	
regulations;	effects	of	air	pollution;	meteorological	transport;	
combustion	technology;	diffusion	of	air	pollutant	in	atmo-
sphere;	 toxic	gas	and	vapor	control;	control	of	odor	 from	
industry;	control	of	particulate	matter;	design	of	particulate	
matter	removal	system;	sampling	and	analysis	methods

0305 361 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Ecology

	 แนวคดิของนเิวศวทิยาอตุสาหกรรม	วศิวกรรมยัง่ยนื	การ
ไหลของวัสดุ	 ทรัพยากรและมลพิษ	 ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์	
นิเวศวิทยาชุมชนเมือง	เมตาบอลิซึมชุมชนเมือง	การวิเคราะห์กระแส
การไหล	 การประเมินวัฏจักรชีวิต	 รอยเท ้าทางสิ่งแวดล ้อม	
ประสทิธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกจิ	ระบบการจดัการทีเ่กีย่วข้องกบัเมอืง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
	 Concept	of	industrial	ecology;	sustainable	engi-
neering;	 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-indus-

trial	town
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0305 362 ระบบและเครื่องมือส�าหรับการจัดการ 3(3-0-6)

 สิ่งแวดล้อม

 System and Tools for Environmental Management

	 แนวคิดของระบบทางสิ่งแวดล้อม	 ประเด็นและล�าดับ

ความส�าคญัของปัญหา	การตัง้เกณฑ์	และมาตรฐาน	ตวัชีว้ดัและดชันี

ทางสิง่แวดล้อม	ระบบสารสนเทศ	การบงัคบัใช้และเศรษฐศาสตร์ของ

การควบคุมทางสิ่งแวดล้อม	 เคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดล้อม	

มาตรฐานชุดระบบ	 ISO	 14001	 ชุดเคร่ืองมือระบบการจัดการสิ่ง

แวดล้อม	การวเิคราะห์	SWOT	การวเิคราะห์การไหลของกระบวนการ	

การบ่งชี้ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม	การวิเคราะห์วงจรชีวิต	การ

ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	การวิเคราะห์ปัญหาด้วย

เครือ่งมอื	5	Why	เอกสารและระบบควบคมุเอกสาร	ฉลากสิง่แวดล้อม	

การประเมินรอยเท้าคาร์บอน

	 Concept	of	environmental	system;	management	

issues	and	priorities;	standards	and	criteria	setting;	indi-

cators	and	indices;	information	system;	enforcement	and	

economic	aspects	of	environmental	control;	tools	for	envi-

ronmental	management;	 ISO	14001;	environmental	man-

agement	system	tools;	SWOT	analysis;	process	flow	analy-

sis;	environmental	aspect	Identification;	life	cycle	analysis;	

severity	likelihood	risk	assessment;	5Why	analysis;	docu-

mentation	and	document	control;	environmental	labeling;	

carbon	footprint	assessment

0305 441 วิศวกรรมน�้าเสียและการออกแบบ 3(2-3-4)

 Wastewater Engineering and Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0305 213 หน่วยปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  0305 214 หน่วยกระบวนการทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Prerequisite : 0305 213 Environmental Engineering 

Unit Operations

  0305 214 Environmental Engi-

neering Unit Processes

	 หลักการบ�าบัดน�้าเสียทางกายภาพ	เคมี	และชีวภาพ	การ

ออกแบบโรงบ�าบัดน�้าเสีย	 และองค์ประกอบ	การฆ่าเชื้อโรคด้วย

คลอรีน	 ระบบบ�าบัดและก�าจัดตะกอน	ระบบบ�าบัดไนโตรเจน	และ

ฟอสฟอรัส	 การประมาณราคาค่าก่อสร้างและค่าด�าเนินการ	 การ

ควบคมุระบบบ�าบดัน�า้เสยีและการแก้ไขปัญหา	การน�าน�า้เสยีทีบ่�าบดั

แล้วกลับมาใช้ใหม่

	 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;	
reuse	of	treated	wastewater

0305 442 น�้าใช้และการบ�าบัดน�้าเสียในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Water Supply and Wastewater Treatment

	 แหล่งน�้าและมาตรฐานคุณภาพน�้าเพื่อผลิตน�้าใช้ใน
อตุสาหกรรม	ชนดิของโรงงานอตุสาหกรรมและลกัษณะสมบตันิ�า้เสยี
อุตสาหกรรม	มาตรฐานน�้าทิ้งอุตสาหกรรม	 กฎหมายเกี่ยวกับ	 การ
บ�าบัดน�้าเสียอุตสาหกรรม	 เทคนิคการบ�าบัดน�้าเสียอุตสาหกรรม	
ได้แก่	 ตะแกรง	ถังดักกรวดทราย	ถังตกตะกอน	ถังกรอง	การพ่น
อากาศไล่	การท�าให้ลอย	ถังดักไขมัน	การกรองทราย	การกรองด้วย
เมมเบรน	การดูดติดผิวด้วยวัสดุต่าง	ๆ 	การใช้แรงหนีศูนย์	การท�าให้
เป็นกลาง	การตกตะกอนทางเคมี	 กระบวนการออกซิเดชัน	 รีดักชั่น	
การแลกเปลีย่นไอออน	บ่อปรบัเสถยีร	ถงัโปรยกรอง	จานหมนุชีวภาพ	
การกรองชีวภาพ	บึงประดิษฐ์	และอื่น	ๆ
	 Sources	and	water	quality	standards	of	industri-
al	water	supply;	types	of	industry	and	industrial	wastewa-
ter	 characterization;	 industrial	 effluent	 standards;	 laws	
concerning	 industrial	wastewater	 treatment;	 industrial	
wastewater	treatment	techniques	including	screening,	grit	
chamber,	sedimentation,	filtration,	air	striping,	floatation,	
grease	trap,	sand	filtration,	membrane	filtration,	absorption	
by	various	material,	centrifugation,	neutralization,	chemical	
precipitation,	oxidation-reduction	process,	ion	exchange,	
stabilization	ponds,	trickling	filter,	rotated	biological	con-
tactor,	biofiltration,	constructed	wetland	and	others

0305 461 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Environmental Impact Assessment

	 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม	การประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์และการประเมนิ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	การท�านายและการประเมิน
ด้านทรัพยากรทางกายภาพ	นิเวศวิทยา	คุณค่าการใช้ประโยชน์	และ
คุณภาพชีวิต	 มาตรการการป้องกันและการบรรเทาผลกระทบ	
แผนการติดตาม	กรณีศึกษาโครงการที่มีการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม	การป้องกันมลพิษ	การตรวจสอบมลพิษ	กรณีศึกษา
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	 Principles	of	environmental	management;	assess-

ment	 of	 environmental	 impact;	 strategic	 environmental	

assessment	and	environmental	health	impact	assessment;	

prediction	and	assessment	of	physical	resources,	ecological	

resources,	human	use	value	and	quality	of	life	value;	pre-

vention	and	mitigation	measures;	monitoring	plan;	 case	

studies	 of	 environmental	 impact	 assessment	 projects;	

pollution	prevention;	pollution	monitoring	;	case	studies

0305 497 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)

 Environmental Engineering Seminar

	 เพิม่เตมิทกัษะทีต้่องการในการท�าโครงงานทางวศิวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและการประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 การ

ค้นคว้า	 การเขียน	 และการน�าเสนอหัวข้อทางวิชาการวิศวกรรมสิ่ง

แวดล้อม	 รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาค

เอกชนและรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรส่ิงแวดล้อมและจรรยา

บรรณของวิศวกรสิ่งแวดล้อม

	 Supplement	 skills	 acquired	 for	 environmental	

engineering	project	and	professional	environmental	engi-

neer	including	investigation,	writing	and	presentation	of	

special	 topics	 on	 environmental	 engineering;	 receiving	

lectures	from	invited	speakers	from	both	private	and	gov-

ernmental	sectors	on	environmental	engineering	topics	and	

environmental	engineer	ethics

  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

นิสิตระบบปกติ	โปรแกรมปกติ	โปรแกรม	สหกิจศึกษา	

และนิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 ก�าหนดให้เลือกเรียน	6	หน่วยกิต	

จากรายวิชาต่อไปนี้

0300 180 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Entrepreneurship

	 แนวคิดการเป็นผู ้ประกอบการส�าหรับวิศวกร	 องค์

ประกอบของแผนธุรกิจ	 วิธีการเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่	 การ

ศึกษาความเป็นไปได้	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน	

การตลาด	การผลิตการบริหารทรัพยากรมนุษย์	การจัดท�าแผนธุรกิจ	

การท�าโครงงานแผนธุรกิจ	การศึกษาดูงาน

	 Concepts	 of	 entrepreneurship	 for	 engineers;	

structures	of	business	plans;	starting	up	or	developing	new	

business;	feasibility	study;	basic	knowledge	on	finance	and	

investment;	marketing;	production;	human	resource	man-

agement;	business	plan	preparation;	business	plan	projects;	

study	visit

0300 190 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 Introduction to Big Data for Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 0300110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite : 0300110 Computer Programming

	 ข้อมูลมหัตส�าหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม	 ระบบ

นิเวศน์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล	 การแยกข้อมูลและการวิเคราะห์

ความรู้จากข้อมูลดิบหรือข้อมูลมหัต	การรวบรวมและการแสดงผล

ข้อมลู	ฐานข้อมลูเบือ้งต้น	พืน้ฐานของปัญญาประดษิฐ์ในการวเิคราะห์

ข้อมูลมหัต

	 Big	data	for	engineering	analytics;	data	ecosys-

tem	 and	 data	 science;	 extraction	 data	 and	 knowledge	

analysis	from	raw	data	or	big	data;	data	collection	and	vi-

sualization;	introduction	to	database;	basic	of	artificial	in-

telligence	in	big	data	analytics

0300 210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Railway System Engineering

	 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง	 แนว

นโยบาย	การวางแผน	และการพฒันาโครงการ	การคาดการณ์ปรมิาณ

การเดินทางและการใช้การขนส่งทางราง	การบรหิารโครงการในระบบ

ขนส่งทางราง	 โครงสร้าง	 ทางรถไฟ	 ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน	

สถานีรถไฟ	 ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟ	 ระบบไฟฟ้าภายในตัว

รถ	 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร	การก่อสร้างงานโยธา	การ

เดินรถ	การบริหารการซ่อมบ�ารุง	การด�าเนินธุรกิจ	ในระบบขนส่งทาง

ราง	และรถไฟความเร็วสูง

	 History	and	evolution	of	railway	transport	system,	

policy	planning	and	project	development,	forecast	of	travel	

demand	and	using	railway	transport,	project	management	

in	railway	transport	system,	railway	track	structure,	bogies	

and	motive	power,	railway	station,	railway	electrification	

system,	electrical	system	in	rolling	stock,	signaling	system	

and	communication,	civil	construction,	railway	operation,	

maintenance	management,	business	operation	in	railway	

transport	system	and	high	speed	train
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0305 470 เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ 3(3-0-6)

 Microbial Fuel Cell

	 หลักการและแนวคิดในการบ�าบัดน�้าเสียและผลิตไฟฟ้า

ของเซลล์เช้ือเพลิงจุลชีพ	องค์ประกอบพื้นฐานกลไกการท�างานและ

ชนดิของเซลล์เชือ้เพลงิจลุชพี	ปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อการท�างานของ

เซลล์เช้ือเพลิงจุลชีพ	 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงและงานวิจัย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ

	 Principles	and	concepts	of	wastewater	treatment	

and	electricity	generation	of	microbial	fuel	cell	(MFC);	basic	

components,	mechanism	 and	 types	 of	MFC;	 important	

factors	 influencing	MFC	performance;	 applications	 and	

researches	concerning	MFC	technology

0305 471 เศรษฐศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Economics for Environmental Engineering

	 ประวตัแิละบทบาทของเศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม	พืน้ฐาน

เศรษฐศาสตร์จลุภาค	ทฤษฎอีรรถประโยชน์	ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ของ

การควบคมุมลพษิ	ประเภทและมลูค่ารวมทางเศรษฐกจิ	การประเมนิ

มลูค่าส่ิงแวดล้อม	ประเภทและวธิกีารประเมนิมลูค่าสิง่แวดล้อม	กรณี

ศึกษา

	 History	 and	 role	 of	 environmental	 economic;	

fundamental	micro-economic;	 utility	 theory;	 economic	

theory	of	pollution	control;	type	and	total	economic	value;	

environmental	valuation	assessment;	types	and	methods	

of	environmental	valuation;	case	studies

0305 472 การบริหารจัดการน�้าในชุมชนเมือง 3(3-0-6)

 Urban Water Management

	 ปัญหาอุทกภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและแนวทาง

ป้องกันขั้นแนะน�า	 การบริหารจัดการระบบน�้าในชุมชนเมือง	 การ

บริหารจัดการน�้าฝนและน�้าเสีย	สิ่งจูงใจและข้อก�าหนดในการบริหาร

จัดการน�้าในชุมชนเมือง	กรณีศึกษาการจัดการน�้าในต่างประเทศ

	 Introduction	to	problem	and	protection	of	flooding	

by	natural	disasters;	management	of	water	systems	in	urban	

area;	management	of	rainstorm	and	wastewater,	incentives	

and	a	multi	criteria	of	urban	water	management;	case	study	

of	overseas	water	management

0305 473 เทคโนโลยีการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ 3(3-0-6)

 Water Reclamation Technology

	 เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�ากลับไปใช้ใหม่	 การก

รองชีวภาพด้วยถ่านกัมมันต์	ออสโมซิสผันกลับ	การออกซิเดชันขั้น

สูง	การใช้โอโซน	การใช้รังสียูวีและกระบวนการอื่น	ๆ

	 Wastewater	treatment	technologies	for	reclama-

tion;	biological	activated	carbon	filtration;	reverse	osmosis;	

advanced	oxidation,	ozonation;	UV	disinfection	and	other	

processes

0305 474 เทคโนโลยีการน�าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 3(3-0-6)

 Waste Utilization Technology

	 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 แนวคิดและหลักการของ

เทคโนโลยีสะอาด	หลักการและวิธีการด�าเนินการเทคโนโลยีสะอาด	

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร	การลดการเกิดของเสีย	การจัดล�าดับ

ความส�าคัญ	การลดการใช้ทรัพยากร

	 Environment	 and	 development;	 concept	 and	

principle	of	clean	technology;	principle	and	method	of	clean	

technology	operation;	analysis	of	resources	utilization;	waste	

generation	minimization;	prioritization	of	waste	minimiza-

tion

0305 475 เทคโนโลยีสะอาดส�าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Clean Technology for Industry

	 หลักการของเทคโนโลยีสะอาด	การลดการเกิดของเสีย	

การน�าของเสียกลับไปใช้ใหม่	การบ�าบัดและการก�าจัดของเสีย	การ

ก�าหนดทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด	การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร	์

การตรวจตดิตามผลการด�าเนนิงานเทคโนโลยสีะอาด	กรณศึีกษาการ

ใช้เทคโนโลยีสะอาดในงานอุตสาหกรรม

	 Clean	technology	principles;	waste	minimization;	

waste	ultilization;	waste	treatment	and	disposal;	determi-

nation	of	clean	 technology	options;	economical	analysis;	

monitoring	 of	 clean	 technology	 implementation;	 case	

studies	of	clean	technology	implemented	in	industries
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0305 476 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร 3(3-0-6)

 Indoor Air Quality Management

	 ประเภท	แหล่งก�าเนิด	 และผลกระทบของมลพิษอากาศ

ภายในอาคาร	แบบจ�าลอง	ทางคณิตศาสตร์ของคณุภาพอากาศภายใน

อาคาร	ระบบและสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร	ได้แก่	สภาวะ	ทางอณุ

ภูมิและความชื้น	และระบบท�าความร้อน	การระบายอากาศ	และปรับ

อากาศ	เทคนิคการควบคุมมลพิษภายในอาคาร	การตรวจวัดมลพิษ

อากาศและสภาพแวดล้อมในอาคาร	 การประเมินความเสี่ยงทาง

สุขภาพ

	 Types,	sources	and	effects	of	indoor	air	pollutants;	

indoor	 air	 quality	models;	 environmental	 conditions	 and	

environmental	systems	including	thermal	conditions,	hu-

midity,	and	the	Heating	Ventilation	and	Air	Conditioning	

(HVAC)	 system;	 indoor	 air	 pollutant	 control	 techniques;	

measurements	of	indoor	air	pollutants	and	environments;	

health	risk	assessment

0305 477 หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Special Topics in Environmental Engineering

 หวัข้อทีเ่กีย่วข้องกบังานวศิวกรรมสิง่แวดล้อมทีก่�าลงัได้

รับความสนใจในปัจจุบัน

 Current	and	interesting	topic	related	to	the	field	

of	environmental	engineering

0305 478 ธรณีวิทยาและน�้าใต้ดินส�าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)

 สิ่งแวดล้อม

 Geology and Groundwater for Environmental  

 Engineering

	 ภูมิหลังธรณีวิทยา	 แร่	 หิน	 ดิน	 การก�าเนิดและองค์

ประกอบของดิน	 การระบุคุณสมบัติ	 และจ�าแนกประเภทของดิน	

คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน	ได้แก่	มวลและปริมาตร	ลักษณะ

สมบัติด้าน	การอัดตัว	 การซึมน�้า	 คุณสมบัติทางเคมีของดิน	พีเอช	

ความจุการดูดซับ	ความจุการแลกเปลี่ยนประจุ	 การก�าเนิดและองค์

ประกอบของน�า้ใต้ดนิ	ชัน้น�า้ใต้ดนิ	การไหลของน�า้ในชัน้น�า้ใต้ดนิ	การ

ไหลของน�้าใต้ดินเข้าสู่บ่อสูบหรือบ่อตรวจวัด	อัตราการให้น�้าจ�าเพาะ	

การทดสอบด้วยวิธีสูบทดสอบและวิธี	 Slug	สารปนเปื้อน	และการ

เคล่ือนทีสู่่ดนิและน�า้ใต้ดนิ	การเคลือ่นตวัของสารปนเป้ือนในน�า้ใต้ดนิ	

เทคโนโลยกีารป้องกนัและการแก้ไขฟ้ืนฟกูารปนเป้ือนของดนิและน�า้

ใต้ดิน

	 Geology	background;	minerals;	rocks;	soils;	for-
mation	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	ground-
water;	aquifer;	groundwater	flow	in	aquifers;	flow	toward	a	
pumping	or	monitoring	well;	specific	yield;	pumping	test	
and	slug	test;	contaminants	and	transportation	to	soil	and	
groundwater;	transportation	of	contaminants	in	groundwa-
ter;	prevention	and	remediation	technologies	of	contami-
nated	soil	and	groundwater

0305 479 การแก้ไขฟื้นฟูน�้าใต้ดินและดินที่ปนเปื้อน 3(3-0-6)

 มลพิษ

 Remediation of Contaminated Groundwater and  

 Soil

	 หลักพื้นฐานการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนลงสู่น�้าใต้ดิน
และดิน	เทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูน�้าใต้ดินและดินที่มีการปน
เปื้อนขั้นแนะน�า
	 Fundamentals	of	transportation	of	contaminants	
to	groundwater	and	soil;	introduction	to	remediation	tech-
nologies	of	contaminated	groundwater	and	soil

  2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

นิสิตระบบปกติ	โปรแกรมปกติ	โปรแกรมสหกิจศึกษา	
และ	นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต	โดย	
นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน	 3	
หน่วยกิต

ระบบปกติโปรแกรมปกติ	 ก�าหนดให้นิสิตโปรแกรม
ปกติ	 ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่	 3	
ในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ	นิสิตต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า	
240	ชั่วโมง	หรือ	30	วันท�าการ

0305 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(240 ชั่วโมง)

 Environment Engineering Training

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3

Prerequisite : Junior Standing

	 นสิติทกุคนต้องผ่านการฝึกงานในสาขาวชิาทีก่�าลงัศกึษา
อยู่	 การฝึกงานต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาและ
ฝึกงานของคณะและนิสิตต้องส่งบันทึกรายงานการฝึกงานเพื่อ
ประกอบการประเมินผลด้วย
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	 The	student	must	pass	a	practical	engineering	
training	in	his/her	area	of	study	and	approved	by	the	Fac-
ulty.	A	training	report	is	required	for	evaluating

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

 Environmental Engineering Project 1

	 ทบทวนวรรณกรรม	 จัดท�าข ้อเสนอโครงงานด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น
	 Review	 the	 literature;	 prepare	 environmental	
engineering	proposal	and	take	oral	examination

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

 Environmental Engineering Project 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0305 498 โครงงานทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 1

Prerequisite : 0305 498 Environmental Engi-

neering Project 1

	 ด�าเนนิการศกึษาหรอืทดลองตามทีไ่ด้เสนอไว้ในโครงงาน
ทางวศิวกรรมสิง่แวดล้อม	1	จดัท�ารายงานฉบบัสมบรูณ์และสอบปาก
เปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น
	 Conduct	studies	or	experiments	as	proposed	in	
environmental	 engineering	project	 1;	write	 a	 completed	
report	and	take	oral	examination

ระบบปกติโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้นิสิตลง
ทะเบยีนวิชา	การเตรยีมความพร้อมส�าหรับสหกจิศกึษา (ผลการเรยีน
เป็น	S,	U)	 และลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา	 ในภาคปลายของปีการ
ศึกษาที่	4	(ผลการเรียนเป็น	A	–	F)
0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(2-2-5)

 Cooperative Education Preparation

 หลักการ	 แนวคิด	 และกระบวนการของสหกิจศึกษา	
ระเบยีบข้อบงัคับท่ีเกีย่วข้อง	การจดัท�าประวติัและผลงาน	ความรู้พืน้
ฐานและเทคนคิในการปฏบิตังิาน	การสือ่สารและมนษุยสมัพนัธ์	การ
พัฒนาบุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	
เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียนรายงาน
 Principles,	concepts	and	processes	of	cooperative	
education;	related	rules	and	regulations;portfolio	prepara-
tion;	basic	knowledge	and	techniques	in	working;	commu-
nication	 and	human	 relations;	 personality	 development,	
quality	management	system	in	workplaces;	presentation	

techniques,	report	writing

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

 Cooperative  Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	
เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท�างานในสถานประกอบการ	 การพัฒนาตนเองในด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ
วิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของสถานประกอบการ	
และตลาดแรงงาน
	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	
the	cooperation	between	university	and	establishments	to	
develop	students	to	be	equipped	with	academic	knowledge	
and	work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	
in	systematic	thinking,	observation,	decision-making,	and	
analytical	 skills	 and	 assessment	 for	 the	 needs	 of	 the	
workplaces	and	labor	market.
การประเมินผลการเรียน

	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	 เป็น	 S	(Satisfactory)
	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	 เป็น	 U	(Unsatisfactory)

ระบบพเิศษ (เทยีบเข้า)	ก�าหนดให้นสิติสามารถเทยีบโอนรายวชิาใน
รายวิชา	ฝึกงาน	ได้ไม่เกิน	3	หน่วยกิต	และต้องลงทะเบียนเรียนและ
สอบผ่าน	3	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้
0305 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(240 ชั่วโมง)

 Environment Engineering Training

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3

Prerequisite : Junior Standing

	 นสิติทกุคนต้องผ่านการฝึกงานในสาขาวชิาทีก่�าลงัศกึษา
อยู่	 การฝึกงานต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาและ
ฝึกงานของคณะและนิสิตต้องส่งบันทึกรายงานการฝึกงานเพื่อ
ประกอบการประเมินผลด้วย
	 The	student	must	pass	a	practical	engineering	
training	in	his/her	area	of	study	and	approved	by	the	Fac-
ulty.	A	training	report	is	required	for	evaluating

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

 Environmental Engineering Project 1

	 ทบทวนวรรณกรรม	 จัดท�าข ้อเสนอโครงงานด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น
	 Review	 the	 literature;	 prepare	 environmental	
engineering	proposal	and	take	oral	examination
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0305 499 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 2(0-6-0)

 Environmental Engineering Project 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0305 498 โครงงานทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 1

Prerequisite : 0305 498 Environmental Engi-

neering Project 1

	 ด�าเนนิการศกึษาหรอืทดลองตามทีไ่ด้เสนอไว้ในโครงงาน

ทางวศิวกรรมสิง่แวดล้อม	1	จดัท�ารายงานฉบบัสมบรูณ์และสอบปาก

เปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 Conduct	studies	or	experiments	as	proposed	in	

environmental	 engineering	project	 1;	write	 a	 completed	

report	and	take	oral	examination

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

นสิติระบบปกต	ิ(โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกิจศกึษา)	และ

นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	ก�าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาที่ เป ิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

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
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	142	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

ก. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 106 106

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

ไม่น้อยกว่า 31

18

13

31

18

13
2. วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรม

2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

-	 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

-	 เตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา

-	 ฝึกงาน	/	สหกิจ

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

75

66

3

6

3

-

3

75

66

3

6

-

3

3
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6

จ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 142 142

	 *	จากประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่ง	มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปรญิญาตร	ีสาขาวิศวกรรมศาสตร์	พ.ศ.	2553	เนือ้หาสาระส�าคัญ

ของสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 ถูกแบ่งเป็นกลุ่มความรู้เฉพาะทาง	 4	กลุ่มความรู้	 โดยไม่ก�าหนดหน่วยกิต	 (รายละเอียดดังเอกสาร

แนบ	จ)
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รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นิสิตระบบปกติ	ทั้งโปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา	ลงทะเบียน

เรียน	ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถ

เทียบโอนรายวิชาไม่เกิน	30	หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

นิสิตระบบปกติ	ทั้งโปรแกรมปกติและสหกิจศึกษา	ลงทะเบียน	

ไม่น้อยกว่า	106	หน่วยกติ	นสิติระบบพเิศษ	(เทยีบเข้า)	สามารถเทยีบ

โอนรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้ได้

นสิติระบบพเิศษ	(เทยีบเข้า)	สามารถเทยีบโอนรายวชิาไม่เกนิสาม

ในสี่ของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร	ตามระเบียบมหาลัยฯ

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	18	หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2

Engineering	Mathematics	2

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	102 ฟิสิกส์	2

Physics	2

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-1)

  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	13	หน่วยกิต

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	120	 การเขียนแบบกราฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์

Engineering	Mechanics	:	Statics

3(3-0-6)	

 2. วิชาเฉพาะด้าน

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	

75	หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า	66	หน่วยกิต

0302	433 กระบวนการการผลิตและระบบคุณภาพ

Manufacturing	Processes	and	

Quality	Systems

3(3-0-6)

0306	213 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Electric	Circuits	and	Electronic	

Device

3(3-0-6)

0306	207	 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

Electric	Circuit	and	Electronic	

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	:	พลศาสตร์

Engineering	Mechanics	:	Dynamics

3(3-0-6)

0306	212 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Mathematics	for	Mechatronics	

Engineering

3(3-0-6)

0306	302 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ

Digital	Circuits	and	Logic	Design

3(3-0-6)
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0306	304 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว

Microprocessor	and	Embedded	

Systems

3(3-0-6)

0306	305 หุ่นยนต์เบื้องต้น

Introduction	to	Robotics

3(3-0-6)

0306	306 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี

Artificial	Neural	Network	and	Fuzzy	

Theory

3(3-0-6)

0306	307 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	1

Mechatronics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0306	308 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	2

Mechatronics	Laboratory	2	

1(0-3-0)

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	313 เซ็นเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ

Sensors	and	Signal	Conditioning

3(3-0-6)

0306	314 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรมเม

คาทรอนิกส์

Graphic	Drawing	for	Mechatronics	

Engineering

1(0-3-0)

0306	315 วิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล

Machine	Design	Engineering

3(3-0-6)

0306	316 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

Automatic	Control	Engineering

3(3-0-6)

0306	317 กลไกและพลวัตเครื่องจักรกล

Mechanism	and	Dynamics	of	

Machinery

3(3-0-6)

0306	318 การประมวลผลภาพดิจิทัลและการ

วิเคราะห์

Digital	Image	Processing	and	

Analysis

3(3-0-6)

0306	319 วิศวกรรมกระบวนการ

Process	Engineering

3(3-0-6)

0306	406 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ

Automation	Technology	

3(3-0-6)

0306	420 ระบบการกระตุ้น

Actuation	Systems

3(3-0-6)

0306	421 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์

Mechatronics	System	Design

2(2-2-2)

0306	428 สกาดาและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ส�าหรับอุตสาหกรรม

SCADA	and	Industrial	Internet	of	

Things	

3(3-0-6)

  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน	 ไม่น้อยกว่า	 3	

หน่วยกิต

ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา ไม่ได้ก�าหนด	จากรายวชิา	

ต่อไปนี้

0300	180 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

Engineering	Entrepreneurship

3(3-0-6)	

0300	190 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร

Introduction	to	Big	Data	for	

Engineers

3(3-0-6)

0300	210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น

Introduction	to	Railway	System	

Engineering	

3(3-0-6)	

0302	220 สถิติวิศวกรรม

Engineering	Statistics	

3(3-0-6)	

0302	313	 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์

ช่วยในการออกแบบMechanical	

Drawing	and	Computer	Aided	

Design

3(2-3-4)

0302	320 การควบคุมคุณภาพ

Quality	Control	

3(3-0-6)	

0302	321 การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production	Planning	and	Control

3(3-0-6)

0302	410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

Computer	Aided	Manufacturing

3(3-0-6)	

0302	416 การออกแบบแม่พิมพ์

Mold	Design

3(2-3-4)

0302	426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

Industrial	Safety	Engineering

	3(3-0-6)

0303	282 อุณหพลศาสตร์	1

Thermodynamics	1

	3(3-0-6)
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0303	303 กลศาสตร์ยานยนต์

Mechanics	of	Vehicles

3(3-0-6)

0303	306 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและ

เกษตร

Food	and	Agricultural	Process	

Design

3(3-0-6)

0303	321 การถ่ายเทความร้อน

Heat	Transfer

3(3-0-6)

0303	323 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

Internal	Combustion	Engine

3(3-0-6)

0303	344 แหล่งพลังงานทางเลือกและหมุนเวียน

Alternative	and	Renewable	Energy	

Resources

3(3-0-6)

0303	382 กลศาสตร์ของไหล

Fluid	Mechanics

3(3-0-6)

0306	408 การประมวลสัญญาณดิจิทัล

Digital	Signal	Processing

	3(3-0-6)

0306	409 การควบคุมดิจิทัล

Digital	Control

3(3-0-6)

0306	410 การควบคุมปริภูมิสถานะ

State-Space	Control

3(3-0-6)

0306	411 โครงสร้้างข้้อมูลและขั้นตอนวิธี

Data	Structures	and	Algorithms

3(3-0-6)

0306	412 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software	Engineering

	3(3-0-6)	

0306	413 ปััญญาประดิษฐ์

Artificial	Intelligence

3(3-0-6)

0306	414 ระบบแบบกระจาย

Distributed	Systems

3(3-0-6)

0306	415 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

Data	Communications	and	

Computer	Networks

3(3-0-6)

0306	416 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

สนเทศศาสตร์

Legal	and	Ethical	Issues	in	

Informatics	Profession

3(3-0-6)

0306	417 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

Autonomous	Mobile	Robots

3(3-0-6)

0306	418 วิศวกรรมควบคุมขั้นสูง

Advanced	Control	Engineering

3(3-0-6)

0306	419 การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้

และการสื่อสารในระบบโรงงาน

Programmable	Logic	Control	and	

Factory	Communication	

3(3-0-6)

0306	422 การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบฝังตัว

Embedded	Web	Programming

3(3-0-6)

0306	423 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการจ�าลอง

Numerical	Methods	and	Simulation

3(3-0-6)

0306	424 คอมพิวเตอร์วิทัศน์

Computer	Vision

3(3-0-6)

0306	425 การออกแบบระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อ

Embedded	Systems	Design	and	

Interfacing

3(3-0-6)

0306	426 ระบบควบคุมและอัตโนมัติ

Automation	and	Control	Systems

3(3-0-6)

0306	427 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Selected	Topics	in	Mechatronics	

Engineering

3(3-0-6)

0307	493 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ

Railway	Signaling	and	Control

3(3-0-6)	

  2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรับโปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา 	 ก�าหนดให้เรียน	

6	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมปกติ

0306	399	 การฝึกงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	 3(240ชั่วโมง)

	 Mechatronics	Engineering	Training

หมายเหตุ	 นสิติระบบปกตต้ิองฝึกงานอย่างน้อย	240	ชัว่โมง	ผลการ

ศึกษาเป็น	 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
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ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา*	 3(2-2-5)

	 Cooperative	Education	Preparation

0199	499	 สหกิจศึกษา*	 9(0-40-0)

	 Cooperative	Education

หมายเหตุ	 *ผลการศึกษาเป็นเกรด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชา	 ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



149

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100/
0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum/

1(0-3-0)

วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	120/ 
0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing/

3(2-2-5)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

0041	001	 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

004x	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

4

รวม 19 - 21

หมายเหตุ	 *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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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/
0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing/

3(2-2-5)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

0300	100/
0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum/

1(0-3-0)

วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Statics

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

รวม 22-24

หมายเหตุ	 *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	213 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electric	Circuits	and	Electronic	Device

3(3-0-6)

0306	207 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electric	Circuit	and	Electronic	Device	Laboratory

1(0-3-0)

0306	210 การรับข้อมูลและการประมวลผลสัญญาณ
Data	Acquisition	and	Signal	Processing

3(3-0-6)

0306	212 	คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
	Mathematics	for	Mechatronics	Engineering

3(3-0-6)

0306	208 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฝังตัว
Embedded	Programming	Laboratory

1(0-3-0)

004x	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

6

รวม  17

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical	Machines

3(3-0-6)

0306	311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical	Machine	Laboratory

1(0-3-0)

0306	302 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
Digital	Circuits	and	Logic	Design

3(3-0-6)

0306	304 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว
Microprocessor	and	Embedded	Systems

3(3-0-6)

0306	211 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	พลศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Dynamics

3(3-0-6)

0306	314 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
Graphic	Drawing	for	Mechatronics	Engineering

1(0-3-0)

0306	307 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	1
Mechatronics	Laboratory	1

1(0-3-0)

004x	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

4

รวม  19 
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	313 เซ็นเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ
Sensors	and	Signal	Conditioning

3(3-0-6)

0306	315 วิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล
Machine	Design	Engineering

3(3-0-6)

0306	420 ระบบการกระตุ้น
Actuation	Systems

3(3-0-6)

0306	406 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ
Automation	Technology

3(3-0-6)

0306	308 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	2
Mechatronics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0306	306 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี
Artificial	Neural	Network	and	Fuzzy	Theory

3(3-0-6)

0306	318 การประมวลผลภาพดิจิทัลและการวิเคราะห์
Digital	Image	Processing	and	Analysis

3(3-0-6)

รวม  19

ปีที่ 3 ภาคปลาย โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	305 หุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction	to	Robotics

3(3-0-6)

0306	317 กลไกและพลวัตเครื่องจักรกล
Mechanism	and	Dynamics	of	Machinery

3(3-0-6)

0306	319 วิศวกรรมกระบวนการ
Process	Engineering

3(3-0-6)

0306	428 สกาดาและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับอุตสาหกรรม
SCADA	and	Industrial	Internet	of	Things

3(3-0-6)

0306	309 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	3
Mechatronics	Laboratory	3	

1(0-3-0)

0306	401 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	1
Mechatronics	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

0044	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม  16
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ปีที่ 3 ภาคปลาย โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	305 หุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction	to	Robotics

3(3-0-6)

0306	317 กลไกและพลวัตเครื่องจักรกล
Mechanism	and	Dynamics	of	Machinery

3(3-0-6)

0306	319 วิศวกรรมกระบวนการ
Process	Engineering

3(3-0-6)

0306	428 สกาดาและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับอุตสาหกรรม
SCADA	and	Industrial	Internet	of	Things

3(3-0-6)

0306	309 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	3
Mechatronics	Laboratory	3	

1(0-3-0)

0302	433 กระบวนการการผลิตและระบบคุณภาพ
Manufacturing	Processes	and	Quality	Systems

3(3-0-6)

0306	316 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
Automatic	Control	Engineering

3(3-0-6)

รวม  19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
Mechatronics	Engineering	Training	

3(240	ชั่วโมง)

รวม 3 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา

Cooperative	Education	Preparation	

3(2-2-5)

รวม 3 

ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	402 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	2
Mechatronics	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

6

รวม  11
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ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3

0306	421 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์
Mechatronics	System	Design

2(2-2-2)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

6

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

8

รวม  19

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)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3

0306	421 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์
Mechatronics	System	Design

2(2-2-2)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม  14

ปีที่ 4 ภาคปลาย โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0199	499 สหกิจศึกษา
Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวม 3
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	213 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electric	Circuits	and	Electronic	Device

3(3-0-6)

0306	207 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electric	Circuit	and	Electronic	Device	Laboratory

1(0-3-0)

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	120 การเขียนแบบกราฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

x	xxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

4

รวม 18-22
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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	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Statics	

3(3-0-6)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering	Materials

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	314 การเขียนแบบกราฟิกส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
Graphic	Drawing	for	Mechatronics	Engineering

1(0-3-0)

รวม 21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

10

รวม 0-10

*กรณีนิสิตเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้มากกว่า	10	หน่วยกิต	ไม่จ�าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	210 การรับข้อมูลและการประมวลผลสัญญาณ
Data	Acquisition	and	Signal	Processing

3(3-0-6)

0306	212 	คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
Mathematics	for	Mechatronics	Engineering

3(3-0-6)

0306	406 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ
Automation	Technology

3(3-0-6)

0306	313 เซ็นเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ
Sensors	and	Signal	Conditioning

3(3-0-6)

0306	318 การประมวลผลภาพดิจิทัลและการวิเคราะห์
Digital	Image	Processing	and	Analysis

3(3-0-6)

0306	308 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	2
Mechatronics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0306	208 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฝังตัว
Embedded	Programming	Laboratory

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

4

รวม  17 - 21 

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical	Machines

3(3-0-6)

0306	311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical	Machine	Laboratory

1(0-3-0)

0306	211 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	พลศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Dynamics

3(3-0-6)

0306	304 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว
Microprocessor	and	Embedded	Systems

3(3-0-6)

0306	317 กลไกและพลวัตเครื่องจักรกล
Mechanism	and	Dynamics	of	Machinery	

3(3-0-6)

0306	319 วิศวกรรมกระบวนการ
Process	Engineering

3(3-0-6)

0306	401 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	1
Mechatronics	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

0306	309 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์	3
Mechatronics	Laboratory	3	

1(0-3-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

4

รวม  18 - 22
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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	420 ระบบการกระตุ้น
Actuation	Systems	

3(3-0-6)

0306	402 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์	2
Mechatronics	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

4

รวม  14 - 21

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0306	305 หุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction	to	Robotics

3(3-0-6)

0302	433 กระบวนการการผลิตและระบบคุณภาพ
Manufacturing	Processes	and	Quality	Systems

3(3-0-6)

0306	428 สกาดาและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับอุตสาหกรรม
SCADA	and	Industrial	Internet	of	Things

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

3

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

4

รวม  14 - 21
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ค�าอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	18	หน่วยกิต

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

 Engineering Mathematics 1

 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	การหา

อนพุนัธ์และการหาปรพินัธ์ของฟังก์ชนัค่าจรงิและค่าเวกเตอร์ฟังก์ชนั

ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งาน	การประยุกต์ใช้อนุพันธ์	 รูป

แบบยังไม่ก�าหนด	เทคนิคการหาปริพันธ์	บทน�าสู่ปริพันธ์เชิงเส้น	ปริ

พันธ์ไม่ตรงแบบ

	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit,	conti-

nuity,	 differentiation	 and	 integration	 of	 real-valued	 and	

vector-valued	functions	of	a	real	variable	and	their	applica-

tions;	Applications	 of	 derivative;	 indeterminate	 forms;	

techniques	of	integration;	improper	integrals

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

 Engineering Mathematics 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 121 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Prerequisite : 0300 121 Mathematics for 

Engineers 1

 อปุนยัเชงิคณติศาสตร์	ล�าดบัและอนุกรมของจ�านวนจรงิ	

การกระจายแบบอนกุรม	เทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชนัมลูฐาน	

การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	 เวกเตอร์	 เส้นตรงและระนาบ	 ใน

ปริภูมิสามมิติ	 แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร	

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร	 บทน�าสู ่สมการเชิง

อนุพันธ์และการประยุกต์

	 Mathematical	 induction,	sequences	and	series	

of	real	numbers,	Taylor	series	expansion	and	approximation	

of	 elementary	 functions;	 numerical	 integration;	 vectors,	

lines	and	planes	 in	 three	dimensional	 space,	 calculus	of	

vector	valued	functions	of	one	variable;	calculus	of	real-val-

ued	functions	of	two	variables;	introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

 โครงสร้างอะตอม	 ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมี	 ปริมาณ

สารสัมพันธ์	 เทอร์โมไดนามิกส์	 จลนศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมี	 สมดุล

กรด-เบส	สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมี

เบื้องต้น

	 Atomic	structure,	periodic	table,	chemical	bond-

ing,	 stoichiometry	 thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	

chemical	 equilibrium,	 acid-base,	matters	 and	 state	 of	

matters,	electrochemistry,	introductory	organic	chemistry	

and	biochemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 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

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

 บทน�าเกีย่วกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟิสกิส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	

การเคลือ่นทีแ่บบหมนุ	สมดลุกล	การสัน่และคลืน่	คลืน่เสยีง	ของไหล	

สมบัติเชิงของสสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	อุณหพลศาสตร์

และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

	 Introduction	to	physics	and	important,	quantity	

of	physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equi-

librium,	 projectile	 and	circular	motions,	momentum	and	

collisions,	work	and	energy,	system	of	particles	and	rigid	

body,	vibrations	and	waves,	sound	waves,	fluid,	mechani-

cal	properties	of	matter,	thermodynamics	and	kinetic	the-

ory	of	gases
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0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

Prerequisite : 0204 101 Physics 1

 ไฟฟ้าสถิต	สารแม่เหล็ก	สนามแม่เหล็ก	สนามแม่เหล็ก

เหน่ียวน�า	 ตัวเก็บประจุและ	 ตัวเหน่ียวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	สมบตัขิองคลืน่

แสงและทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ

นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	field,	

magnetic	 induction,	 capacitors	 and	 inductors,	 electric	

currents,	DC	and	AC	circuits,	electromagnetic	waves,	wave	

properties	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 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

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 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

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

  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้เรียน	
13	หน่วยกิต
0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Workshop Practicum

 หลักการเบื้องต้น	การปฏิบัติการและความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	 การกลึง	 การเช่ือม	 การประกอบ	
งานไม้	งานปรับแต่ง
	 Introductory	principle;	operation	and	safety	 for	
tool	and	machine	operations;	turning,	welding,	assembly,	
wood	working,	modified	working

0300 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Materials

 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองวสัด	ุกระบวนการผลติ	การ
ประยุกต์ใช้ในกลุ่มงานทางวัสดุวิศวกรรม	สมบัติเชิงกล	การย่อย
สลายของวัสดุ
	 Structures	and	properties	of	materials;	production	
processes;	 applications	 of	workgroups	 of	 engineering	
materials;	mechanical	properties;	materials	degradation

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming

 แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์	
การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 ภาษาในการเขียน
โปรแกรมในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	
hardware	and	software	interaction;	current	programming	
language;	programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing

 การเขยีนตัวอกัษร	การโปรเจกชนัภาพฉาย	การเขยีนภาพ
ฉายและการเขียนรูปทรง	การให้ขนาดและการให้ค่าเผื่อ	 การเขียน
ภาพตัด	การเขียนภาพช่วย	การเขียนภาพคลี่	การเขียนภาพร่าง	การ
เขยีนแบบการประกอบและรายละเอยีดชิน้งาน	การเขยีนพืน้ฐานโดย
ใช้คอมพิวเตอร์
	 Lettering;	orthographic	projection;	orthographic	
drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	toler-
ancing;	sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	
sketches,	 detail	 and	 assembly	drawings;	 basic	 comput-
er-aided	drawing
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0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics : Statics

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

Prerequisite : 0204 101 Physics 1

 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสยีดทาน	พืน้ฐาน

ในการคิดงานเสมือนและความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	

principle	of	virtual	work,	and	stability,	introduction	to	dy-

namics

 2. วิชาเฉพาะด้าน

ส�าหรับโปรแกรมปกติ 	 ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	

75	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา	ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	

75	หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	

66	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา	ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อย

กว่า	66	หน่วยกิต

0302 433 กระบวนการผลิตและระบบคุณภาพ 3(3-0-6)

 Manufacturing Processes and Quality Systems

 กระบวนการผลิตขั้นแนะน�า	 การข้ึนรูปโลหะเบื้องต้น	

ระบบคุณภาพในงานวิศวกรรม	 วิธีทางสถิติ	 เครื่องมือปรับปรุง

คุณภาพ	แผนภูมิควบคุม	การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม

	 Introduction	to	manufacturing	processes;	funda-

mental	of	metal	forming;	quality	systems	including	statis-

tical	methods,	quality	 improvement	 tools,	control	charts;	

total	quality	management

0306 213 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Electric Circuits and Electronic Device

 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง	กฎของโอห์ม	กฎของเคอร์ชอฟฟ์	

วิธีการโหนดและเมช	ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน	ทฤษฎีซุปเปอร์

โพซิชั่น	วิวัฒนาการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	สารกึ่งตัวน�า	ไดโอด	

ทรานซิสเตอร์	มอสเฟท	วงจรขยายเชิงด�าเนินการ	ตัวท�ากระแสตรง

และแหล่งจ่ายก�าลังกระแสตรง	 การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับเฟส

เดยีวและสามเฟส	อปุกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบัและการประยกุต์ใช้งาน

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

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

theorems,	theory	of	superposition,	evolution	of	electronic	

devices,	 semiconductors,	 diode,	 transistors,	MOSFET,	

operational	amplifiers,	rectifiers	and	DC	power	supplies,	ac	

single-phase	and	three-phase	circuit	analysis,	AC	devices	

and	its	applications,

0306 207 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ 1(0-3-0)

 อิเล็กทรอนิกส์

 Electric Circuit and Electronic Device Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาร่วม 0306 213 วงจรไฟฟ้า

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite : Concurrent 0306 213 Electric 

Circuits and Electronic Device

 การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0306	 203	

วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

	 Experiments	 are	 designed	 and	 conducted	 to	

match	with	the	learning	process	and	subjects	in	0306	203	

Electric	Circuits	and	Electrical	Devices

0306 208 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฝังตัว  1(0-3-0)

 Embedded Programming Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite : 0300 110 Computer Program-

ming

 ปฏิบัติการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุต	เอาต์พุต	จอแสดง

ผล	สวติซ์ปุม่	ปุม่กดและเซน็เซอร์	ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมและการ

ด�าเนินงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่พบในระบบฝังตัวทั่วไป	ตัวจับเวลา	

การแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัลและการแปลงดิจิทัลเป็นอนาล็อก	 การ

มอดุเลตความกว้างพัลส์	 อีเทอร์เน็ตและพอร์ตการสื่อสารแบบ

อนุกรม

	 Experiments	 on	 Interfacing	with	 input/output	

devices,	displays,	pushbutton	switches,	keypads	and	sen-

sors,	experiments	on	programming	and	operations	of	pe-

ripheral	devices	used	in	typical	embedded	systems,	timers,	

analog	to	digital	conversion	and	digital	to	analog	conversion,	

pulse	width	modulation	(PWM),	ethernet,	serial	communi-

cation	ports
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0306 210 การรับข้อมูลและการประมวลผลสัญญาณ  3(3-0-6)

 Data Acquisition and Signal Processing

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite : 0300 110 Computer Program-

ming

 การโปรแกรมภาษาสคริปต์ขั้นแนะน�า	การปฏิบัติการกับ

ตวัแปร	การจดัการแอเรย์	คอนโทรลโฟล์	สครปิท์และไฟล์ฟังก์ชนั	กา

รพล็อตและการแก้ไขสองมิติอย่างง่าย	 การสื่อสารกับอุปกรณ์

ภายนอก	 ซิมูลิงค์	 กล่องเครื่องมือและบล็อคเซ็ท	 การโปรแกรม

ลักษณะกราฟิกข้ันแนะน�า	 เทคนิคการวิเคราะห์การแปลงสัญญาณ

ต่อเนื่องและไม่ต ่อเนื่อง	 ระบบเชิงเส ้นและไม่แปรตามเวลา	

อนุกรมฟูเรียร์	 ผลการแปลงฟูเรียร์	 ลาปลาซและการแปลงซ	ี

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	program-

ming,	Continuous	 and	discrete-time	 transform	analysis	

techniques,	linear	and	time	variant	systems,	Fourier	series,	

Fourier	transform,	Laplace	and	z	transform	,	applications

0306 211 กลศาสตร์วิศวกรรม : พลศาสตร์ 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics : Dynamics

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : 

สถิตยศาสตร์

Prerequisite : 0300 140 Engineering Mechanics 

: Statics

 พลศาสตร์ขั้นแนะน�า	ระบบแรง	คินีเมติกและพลศาสตร์

ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	 กฎข้อท่ีสองการเคลื่อนท่ีของนิวตัน	 งาน

และพลังงาน	การกระแทกและโมเมนตัม	คินีเมติกของวัตถุเกร็ง	ใน

การเคลื่อนที่ในระนาบ

	 Introduction	 to	dynamics,	 force	systems,	kine-

matics	and	kinetics	of	particles	and	rigid	bodies,	Newton’s	

second	law	of	motion,	work	and	energy,	impulse	and	mo-

mentum,	kinematics	of	rigid	bodies	in	plane	motion

0306 212 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Mathematics for Mechatronics Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Prerequisite : 0300 131 Engineering Mathematics 1

 ตวัแปรจ�านวนเชงิซ้อน	ระบบสมการเชงิเส้น	เมตรกิซ์	การ

แปลงฟูริเยร์	 การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้น	 วิธีเชิงตัวเลขเบื้องต้น	

สถิติและการน�าเสนอข้อมูล	 ทฤษฎีความน่าจะเป็น	 การใช้วิธีการ	

ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

เมคาทรอนิกส์

	 Complex	variables,	systems	of	linear	equations,	

matrices,	Fourier-Transformation,	solving	linear	algebraic	

problems,	introduction	to	numerical	methods,	Statistic	and	

data	presentation,	probability	theory,	application	of	math-

ematics	methods	 in	mechatronics	 engineering	problem	

solving

0306 302 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 3(3-0-6)

 Digital Circuits and Logic Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

Prerequisite : 0306 203 Electric Circuits and 

Electrical Device

 ระบบจ�านวนและรหัส	พีชคณิตแบบบูลีน	หลักการการ

ออกแบบวงจรตรรกะเชิงจัดหมู่และวงจรตรรกะเชิงจัดหมู่ส�าเร็จรูป	

การออกแบบวงจรโดยใช้คาร์โน	การออกแบบวงจรตรรกะโดยใช้	 ส

เตตแมชชีน	หลักการการออกแบบ	วงจรตรรกะเป็นล�าดับและวงจร

ตรรกะเป็นล�าดับส�าเร็จรูป	การออกแบบวงจรตรรกะเป็นล�าดับแบบ	

ประสานเวลาและไม่ประสานเวลา	 วงจรรวมดิจิทัลตระกูลต่าง	 ๆ	

อปุกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรมได้	การต่อเชือ่มกับวงจรแอนาลอ็ก	การ

แนะน�าวธิใีช้การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่ช่วยออกแบบวงจร

ดิจิทัล

	 Number	 systems	 and	 codes,	Boolean	 algebra,	

combinational	logic	design	principles	and	practices,	circuit	

design	by	using	Karnaugh	map	and	algorithm	state	ma-

chine,	 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

เงื่อนไขรายวชิา : 0306 213 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite : 0306 213 Electric Circuits and 

Electronic Device

 สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์	ไมโครคอนโทรลเลอร์

และไมโครคอมพิวเตอร์	 ชนิดข้อมูล	 ชุดค�าสั่ง	 การขัดจังหวะ	 การ

ส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย	สถาปัตยกรรมและการออกแบบ	ระบบ

ฝังตัว	ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อเคร่ืองมือส�าหรับการ

พัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสาร	

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 การออกแบบระบบไอโอที	 การเขียน

โปรแกรม	ระบบฝังตัว	ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง	กรณีตัวอย่าง

และการประยุกต์

	 Architecture	of	microprocessors,	microcontrollers	

and	microcomputers,	data	types,	instruction	sets,	interrupts,	

data	communication	and	networks,	architecture	and	design;	

embedded	system,	hardware	components	and	interfacing,	

hardware	and	software	development	tools,	communication	

network	technologies;	Internet	of	things	(IoTs),	IoT	system	

design,	embedded	system	programming,	real	time	operat-

ing	systems,	case	studies	and	applications

0306 305 หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Robotics

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 211 กลศาสตร์วิศวกรรม : 

พลศาสตร์

Prerequisite : 0306 211 Engineering Mechan-

ics : Dynamics

 การออกแบบ	การวเิคราะห์	และการควบคมุของกลไกหุน่

ยนต์	 การใช้พิกัดเอกพันธ์ทางด้านจลนศาสตร์และพลศาสตร	์

เซ็นเซอร์และอุปกรณ์การกระตุ้น	 การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุ่น

ยนต์	การออกแบบและการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	พื้น

ฐานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

	 Design,	analysis,	and	control	of	robotic	mecha-

nisms,	use	of	homogeneous	coordinates	for	kinematics	and	

dynamics,	sensors	and	actuators,	motion	control	of	robots,	

industrial	robotic	design	and	programming,	fundamentals	

of	autonomous	mobile	robots

0306 306 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี 3(3-0-6)

 Artificial Neural Network and Fuzzy Theory

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

Prerequisite : 0300 131 Engineering Mathematics 2

 โครงข่ายประสาทขั้นแนะน�า	โครงข่ายแบบแฮมมิ่ง	โครง

ข่ายแบบโฮปฟีลด์	กฎการเรียนรูแ้บบเพอร์เซปตรอน	การเรยีนรูแ้บบ

เฮบเบียน	การเรียนรู้แบบวิโดฮอร์ฟ	การแพร่กลับ	บทน�าฟัซซี่และ

คุณสมบัติ	 ความสัมพันธ์แบบฟัซซี่	 คณิตศาสตร์ฟัซซี่	 ตรรกะฟัซซี	่

การประยุกต์ใช้งาน	และการควบคุมฟัซซี่

	 Introduction	to	neural	networks,	Hamming	net-

work,	Hopfield	network,	perceptron	learning	rule,	Hebbian	

learning,	Widrow-Hoff	learning,	backpropagation,	introduc-

tion	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

Prerequisite : 0306 203 Electric Circuits and 

Electrical Device

 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง	ๆ	วงจรดิจิทัลและตรรกะแบบต่าง	ๆ

	 Experiments	 on	 basic	 electronic	 circuits	 and	

devices,	digital	and	logic	circuits

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

 Mechatronics Laboratory 2

เง่ือนไขรายวิชา : 0306 307 ปฏบิตักิารเมคาทรอนกิส์ 1

Prerequisite : 0306 307 Mechatronics Laboratory 1

 ปฏิบัติการการใช้งานเซ็นเซอร์และตัวกระตุ้นแบบต่าง	ๆ	

การใช้งานไมโคร	คอนโทรลเลอร์	ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น

	 Experiments	on	sensor	and	actuator	applications,	

Microcontroller	applications,	basic	robotic	systems
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0306 309 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ 3 1(0-3-0)

 Mechatronics Laboratory 3

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 307 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ 1

Prerequisite : 0306 307 Mechatronics Laboratory 1

 ปฏิบัติการระบบการระบบขับเคลื่อน	 ตัวกระตุ้น	 ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ	และ	การควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้
	 Experiments	on	drive	systems,	actuators,	auto-
matic	control	systems	and	programmable	logic	control

0306 310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Machines

เงื่อนไขรายวชิา : 0306 213 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite : 0306 213 Electric Circuits and 

Electronic Device

 หม้อแปลงไฟฟ้า	เครือ่งจกัรกลไฟฟ้าเหนีย่วน�า	โครงสร้าง
สนามแม่เหล็กหมุนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน�า	 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า
เหนี่ยวน�าแบบหลายเฟส	 วงจรเทียบเคียงและพารามิเตอร์	 การ
ควบคุมความเร็ว	 คุณลักษณะเชิงสมรรถภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
เหนีย่วน�าแบบหนึง่เฟส	เครือ่งจกัรกลไฟฟ้าเหนีย่วน�าแบบเชงิเส้นขัน้
แนะน�า	เครือ่งจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั	เครือ่งจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรง	
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่าน	สเตปมอเตอร์	และการ
ประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า
	 Transformer,	 Induction	machines,	 structure	 of	
rotate	magnetic	fields,	induction	voltage;	multi-phase	in-
duction	machines,	equivalent	circuit	and	parameters,	speed	
control;	performance	characteristics	of	single	phase	induc-
tion	motors,	 Introduction	 to	 linear	 induction	machine;	
synchronous	machine;	DC	machines;	brushless	dc	motor,	
stepping	motor,	applications	of	electrical	machines

0306 311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electrical Machine Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : รายวชิาร่วม 0306 310 เครือ่งจกัรกล

ไฟฟ้า

Prerequisite : Concurrent 0306 310 Electrical 

Machines

 การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0306	 310	
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
	 Experiments	 are	 designed	 and	 conducted	 to	
match	with	the	learning	process	and	subjects	in	0306	310	
Electrical	Machines

0306 313 เซ็นเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ 3(3-0-6)

 Sensors and Signal Conditioning

เงื่อนไขรายวชิา : 0306 213 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite : 0306 213 Electric Circuits and 

Electronic Device

 เซ็นเซอร์และทรานสดิวส์เซอร์	 ที่ใช้ในทางวัดขั้นแนะน�า	

คุณสมบัติทางกล	และทางไฟฟ้า	คุณลักษณะของเซ็นเซอร์แบบต่าง	

ๆ	 วงจรการปรับสภาพสัญญาณส�าหรับเซ็นเซอร์	 การออกแบบวงจร

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์	 การส่งข้อมูลระหว่างเซ็นเซอร์กับอุปกรณ์ควบคุม	

การแปลงข้อมลู	และระบบรวบรวมข้อมลู	โครงข่ายเซน็เซอร์ขัน้แนะน�า	

ระบบเซ็นเซอร์ปัญญาขั้นแนะน�า

	 Introduction	to	sensors	and	transducers	in	mea-

surement,	mechanical	and	electrical	properties,	character-

istics	 of	 various	 sensors,	 signal	 conditioning	 circuits	 for	

sensors,	design	of	sensor	interface	circuits,	data	transmis-

sion	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

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 120 การเขยีนแบบกราฟิก หรอื

อาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing or 

concurrence with 0300 120 

Graphic Drawing

 ปฏิบัติการพื้นฐานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและ

คอมพวิเตอร์ช่วยในการผลติ	การแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างแคดแคม	

การค�านวณคุณสมบัติทางเรขาคณิตและมวล	 พื้นฐานการเขียน

โปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข	 เครื่องจักรซีเอ็นซี	 เครื่องพิมพ์สามมิต	ิ

แบบจ�าลองและการวิเคราะห์	ไฟไนต์เอลิเมนต์

	 Experiments	on	fundamental	to	computer	aided	

design	and	computer	aided	manufacture,	CAD/CAM	data	

exchange,	 geometrical	 and	mass	 property	 calculations,	

fundamental	computer	numerical	control	,	CNC	machines	,	

3D	printing	,	finite	element	model	and	analysis
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0306 315 วิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6)

 Machine Design Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : 

สถิตยศาสตร์

Prerequisite : 0300 140 Engineering Mechanics 

: Statics

 หลกัการออกแบบทางกล	คณุสมบตัขิองวสัดุ	ทฤษฎคีวาม

เสียหาย	 การออกแบบ	 โดยใช้ชิ้นส่วนพ้ืนฐาน	 โครงงานออกแบบ	

โปรแกรมใช้ส�าหรับออกแบบเครื่องจักรกลขั้นแนะน�า

	 Principle	 of	mechanical	 design,	 properties	 of	

materials,	theories	of	failure,	design	of	simple	machine	el-

ements,	design	project,	 introduction	of	program	used	for	

machine	design

0306 316 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

 Automatic Control Engineering 3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวชิา : 0306 213 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite : 0306 213 Electric Circuits and 

Electronic Device

 หลักการควบคุมอัตโนมัติ	 การวิเคราะห์และแบบจ�าลอง

ของการควบคมุเชงิเส้น	เสถยีรภาพของระบบป้อนกลบั	การออกแบบ

และการแทนท่ีของระบบควบคุม	 โครงงานออกแบบระบบควบคุม	

โปรแกรมใช้ส�าหรับออกแบบระบบควบคุมขั้นแนะน�า

	 Automatic	control	principles,	analysis	and	mod-

eling	of	linear	control	elements,	stability	of	feedback	sys-

tems,	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

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 211 กลศาสตร์วิศวกรรม : 

พลศาสตร์

Prerequisite : 0306 211 Engineering Mechan-

ics : Dynamics

 กลไกและข้อต่อ	การวเิคราะห์การเคลือ่นที	่ความเรว็และ

ความเร่ง	การวิเคราะห์	แรงสถิตศาสตร์และพลศาสตร์ในเครื่องจักร

กล	การประยุกต์ใช้และการสมดุลในระบบทางกล	 โปรแกรมที่ใช้ใน

การออกแบบกลไกขั้นแนะน�า

	 Machinery	and	joint,	motion	velocity	and	accel-

eration	analysis;	kinematics	and	dynamic	 force	analysis,	

applications	and	balancing	of	mechanical	systems;	intro-

duction	programming	used	in	machinery	design

0306 318 การประมวลผลภาพดิจิทัลและการวิเคราะห์

 Digital Image Processing and Analysis 3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 210 การรับข้อมูลและการ

ประมวลผลสัญญาณ

Prerequisite : 0306 210 Data Acquisition and 

Signal Processing

 พื้นฐานของการประมวลภาพดิจิทัล	 การได้มาของภาพ	

การแปลงข้อมลูของภาพ	การปรบัปรงุภาพให้ดขีึน้ในทางโดเมนพืน้ที่

และโดเมนความถี่	การซ่อมแซมภาพ	การประมวลภาพสี	การบีบอัด

ข้อมลูภาพ	การประมวลภาพแบบสณัฐานวทิยา	การแบ่งแยกภาพ	การ

แทนและการจ�ากดัความภาพ	การดงึลักษณะเด่นออกมา	การรูจ้�าวตัถุ	

แมชชีนวิชั่นเบื้องต้น

	 Digital	image	fundamentals,	image	acquisition,	

image	transformation,	image	enhancement	in	spatial	and	

frequency	domains,	image	restoration,	color	image	process-

ing,	image	compression,	morphological	image	processing,	

image	segmentation,	representation	and	description,	fea-

ture	extraction,	image	recognition,	introduction	to	machine	

vision

0306 319 วิศวกรรมกระบวนการ

 Process Engineering 3(3-0-6)

 มิติและหน่วยในทางวิศวกรรมกระบวนการ	 เทอร์โมได

นามิกส์	 กระบวนการเชิงของไหล	 กระบวนการเชิงความร้อน	 การ

ออกแบบและวเิคราะห์สภาวะทีเ่หมาะสมของกระบวนการ	การจ�าลอง

ทางคณิตศาสตร์ในกระบวนการ

	 Dimension	 and	units	 in	 process	 engineering,	

thermodynamics,	 fluid	 flow	processes,	 heat	 processes,	

process	design	and	optimization,	mathematical	modeling	

in	processes
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0306 406 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)

 Automation Technology

เงื่อนไขรายวชิา : 0306 213 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite : 0306 213 Electric Circuits and 

Electronic Device

 ออกแบบและการผสมผสานของระบบอัตโนมัติ	 ส่วน

ประกอบในระบบอัตโนมัติ	 ขั้นแนะน�า	 หุ ่นยนต์อุตสาหกรรม	

เครื่องจักรอัตโนมัติ	ตัวตรวจวัด	วงจรตั้งเวลาและวงจรนับ	อุปกรณ์

กระตุน้	วงจรพืน้ฐานของอเิลก็โทร-ไฮดรอลกิและอเิลก็โทร-นวิแมตกิ	

เครือข่าย	แมชชีนวิชั่น	แนะน�าเทคโนโลยี	การควบคุมและการเขียน

โปรแกรม	ได้แก่	การควบคมุซเีควน	การควบคมุเชงิตรรกะทีส่ามารถ

โปรแกรมได้	 การควบคุมกระบวนการ	 และ	 ตัวอย่างของระบบ

อัตโนมัติ

	 Design	and	integration	of	an	automation	system,	

introduction	to	components	in	automation	systems,	indus-

trial	robot,	automated	machines,	sensors,	timer	and	count-

er	circuits,	 actuators,	understanding	of	basic	electro-hy-

draulic	 and	 electro-pneumatic	 circuits,	 networking,	

machine	 vision,	 introduction	 to	 control	 technology	 and	

programming	including	sequence	control,	programmable	

logic	control,	process	control,	and	examples	of	automation	

systems

0306 420 ระบบการกระตุ้น 3(3-0-6)

 Actuation Systems

เงื่อนไขรายวชิา : 0306 213 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite : 0306 213 Electric Circuits and 

Electronic Device

 พืน้ฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ก�าลงั	เครือ่งแปลงผนั

ก�าลัง	 เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสตรง	 เคร่ืองแปลงผัน

กระแสตรงเป็นกระแสตรง	เครือ่งแปลงผนัไซโคล	เครือ่งผกผนั	ระบบ

ขับเคลื่อนมอเตอร์	ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว	ตัวกระตุ้นแบบเครื่องกล

ไฟฟ้า	หลกัการของก�าลงัของไหล	ส่วนประกอบของระบบกระตุน้แบบ

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์	 การออกแบบวงจรทางด้านไฮดรอลิกส์

และแบบนิวแมติกส์

	 Fundamentals	of	power	electronic	devices,	power	

converters,	ac	to	dc	converters,	dc	to	dc	converters,	cyclo-

converters,	 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

0306 421 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 2(2-2-2)

 Mechatronics System Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 402 โครงงานทางวิศวกรรม

เมคาทรอนิกส์ 2 หรือ 

  0300 390 การเตรียมความพร้อม

ส�าหรบัสหกจิศกึษา หรอืได้รบัอนมัุติ

จากผู้สอน

Prerequisite : 0 3 0 6  4 0 2  Me ch a t r on i c s 

Engineering Project 2 or 

  0300 390 Cooperative Education 

Preparation or Approved by the 

Class lecturer

 ค�าจ�ากดัความของงานและผลติภณัฑ์ด้านเมคาทรอนกิส์	
ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล	ตัวขับและตัวส่งก�าลัง	
ออกแบบและผลิตส�าหรับงานด้านการควบคุม	การเขียนโปรแกรม
และการอินเตอร์เฟสเพื่อควบคุมชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล	แนวคิด
การเป็นผู้ประกอบการส�าหรับวิศวกร	เมคาทรอนิกส์
	 Definition	specification	of	mechatronics	products,	
design	and	produce	mechanical	parts,	driver	and	transmis-
sion,	 design	 and	produce	 for	 control,	 programming	 and	
interfacing	 for	 controlling	mechanical	 parts,	 concepts	 of	
entrepreneurship	for	Mechatronics	engineers

0306 428 สกาดาและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  3(3-0-6)

 ส�าหรับอุตสาหกรรม

 SCADA and Industrial Internet of Things

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 406 เทคโนโลยีควบคุม

อตัโนมตั ิหรอืได้รบัอนมุตัจิากผูส้อน

Prerequisite : 0 3 0 6  4 0 6  A u t o m a t i o n 

Technology or Approved by the 

Class lecturer

	 แนวคิดของสกาดา	 สถาปัตยกรรมของระบบสกาดา	
แนวคดิของเอชเอ็มไอส�าหรบั	สกาดา	เทคโนโลยไีอโอทแีละไอไอโอที
ขั้นแนะน�า	 ประเภทของเครือข ่ายส�าหรับออโตเมชันในงาน
อตุสาหกรรม	การประยกุต์ใช้	IIoT	กบัระบบควบคมุอตัโนมตัทิางด้าน
อุตสาหกรรมและระบบ	SCADA
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	 Supervisory	 control	 and	data	 acquisition	 con-
cepts,	SCADA	system	architectures,	SCADA	human-ma-
chine	 interface	 concepts,	 Introduction	 to	 IoT	 and	 IIoT	
technologies,	types	of	industrial	automation	networks,	IIoT	
applications	for	industrial	automation	control	systems	and	

SCADA	systems

  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

ส�าหรบัโปรแกรมปกต	ิก�าหนดให้เลอืกเรยีน	ไม่น้อยกว่า	

3	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ ไม่ได้ก�าหนด

0300 180 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Entrepreneurship

 แนวคิดการเป็นผู ้ประกอบการส�าหรับวิศวกร	 องค์

ประกอบของแผนธุรกิจ	 วิธีการเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่	 การ

ศึกษาความเป็นไปได้	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน	

การตลาด	การผลติ	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์	การจดัท�าแผนธรุกจิ	

การท�าโครงงานแผนธุรกิจ	การศึกษาดูงาน

	 Concepts	 of	 entrepreneurship	 for	 engineers;	

structures	of	business	plans;	starting	up	or	developing	new	

business;	feasibility	study;	basic	knowledge	on	finance	and	

investment;	marketing;	production;	human	resource	man-

agement;	business	plan	preparation;	business	plan	projects;	

study	visit

0300 190 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 Introduction to Big Data for Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite : 0300 110 Computer Program-

ming

 ข้อมูลมหัตส�าหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม	 ระบบ

นิเวศน์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล	 การแยกข้อมูลและการวิเคราะห์

ความรู้จากข้อมูลดิบหรือข้อมูลมหัต	การรวบรวมและการแสดงผล

ข้อมลู	ฐานข้อมลูเบือ้งต้น	พืน้ฐานของปัญญาประดษิฐ์ในการวเิคราะห์

ข้อมูลมหัต

	 Big	data	for	engineering	analytics;	data	ecosys-

tem	 and	 data	 science;	 extraction	 data	 and	 knowledge	

analysis	from	raw	data	or	big	data;	data	collection	and	vi-

sualization;	introduction	to	database;	basic	of	artificial	in-

telligence	in	big	data	analytics

0300 210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Railway System Engineering

 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง	 แนว

นโยบาย	การวางแผน	และการพฒันาโครงการ	การคาดการณ์ปรมิาณ

การเดินทางและการใช้การขนส่งทางราง	การบรหิารโครงการในระบบ

ขนส่งทางราง	 โครงสร้าง	 ทางรถไฟ	 ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน	

สถานีรถไฟ	 ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟ	 ระบบไฟฟ้าภายในตัว

รถ	 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร	การก่อสร้างงานโยธา	การ

เดินรถ	การบริหารการซ่อมบ�ารุง	การด�าเนินธุรกิจ	ในระบบขนส่งทาง

ราง	และรถไฟความเร็วสูง

	 History	and	evolution	of	railway	transport	system,	

policy	planning	and	project	development,	forecast	of	travel	

demand	and	using	railway	transport,	project	management	

in	railway	transport	system,	railway	track	structure,	bogies	

and	motive	power,	railway	station,	railway	electrification	

system,	electrical	system	in	rolling	stock,	signaling	system	

and	communication,	civil	construction,	railway	operation,	

maintenance	management,	business	operation	in	railway	

transport	system	and	high	speed	train

0302 220 สถิติวิศวกรรม

 Engineering Statistics  3(3-0-6)

 บทน�าวิธีการทางสถิติ	 ตัวแปรสุ่ม	 ความน่าจะเป็นและ

การกระจาย	ความน่าจะเป็น	สถิติเชิงอนุมาน	การทดสอบสมมติฐาน	

การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่และความแปรปรวน	สหสมัพนัธ์และสมการ

การถดถอย	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การประยุกต์ใช้งานกับ

ปัญหาทางวิศวกรรม

	 An	introduction	to	statistics;	random	variables;	

probability	and	selected	probability	distributions;	estima-

tion;	tests	of	hypotheses;	comparisons	of	means	and	vari-

ances;	 correlations	 and	 regression;	 analysis	 of	 variance;	

engineering	problem	applications

0302 313 การเขียนแบบเครื่องกลและคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)

 ช่วยในการออกแบบ

 Mechanical Drawing and Computer Aided Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 120 การเขียนแบบกราฟิก

Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing

 หลักการเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น	ชิ้นงานทางกลและ

เครื่องจักรกล	จิกซ์และ	ฟิกซ์เจอร์	 การอ่านแบบงานจากพิมพ์เขียว	
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การเขียนภาพฉาย	การเขยีนภาพไอโซเมตรกิและแบบงานสามมติ	ิการ

เขียนแบบการประกอบ	 การเขียนแบบโดยละเอียด	 การใช ้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบโครงการเขียนแบบ

เครื่องกล

	 Principles	 of	mechanical	 drawing;	mechanical	

and	machine	 components;	 jigs	 and	 fixtures;	 blue	 print	

reading;	orthographic	projections;	sectional	views;	issomet-

ric	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 220 สถิติวิศวกรรม

Prerequisite : 0302 220 Engineering Statistics

 การบริหารจัดการการควบคุมคุณภาพ	 เทคนิคของการ

ควบคุมคุณภาพ	และความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรมเพื่อการผลิต

	 Quality	 control	management,	 quality	 control	

techniques;	engineering	reliability	for	manufacturing

0302 321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)

 Production Planning and Control

 ระบบการผลิตขั้นแนะน�า	 เทคนิคของการพยากรณ์	การ

จัดการพัสดุคงคลัง	 การวางแผน	การผลิต	 การวิเคราะห์ก�าไรและ

ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ	การจัดล�าดับการผลิต	การควบคุมการผลิต

	 Introduction	to	production	systems,	forecasting	

techniques,	inventory	management,	production	planning,	

cost	and	profitability	analysis	for	decision	making,	produc-

tion	scheduling,	production	control

0302 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(3-0-6)

 Computer Aided Manufacturing

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 313 การเขียนแบบเคร่ืองกล

และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

Prerequisite : 0302 313 Mechanical Drawing 

and Computer Aided Design

 พื้นฐานการควบคุมเชิงตัวเลข	ประเภทของระบบซีเอ็นซี	

สถาปัตยกรรมของเคร่ือง	ซเีอน็ซ	ีการเขยีนโปรแกรมของเครือ่งซีเอน็

ซ	ีการเขียนโปรแกรมด้วยมอื	การโปรแกรมแบบอัตโนมตั	ิการท�างาน

ร่วมกับเครื่องจักรซีเอ็นซี

	 Fundamentals	of	numerical	control,	classification	

of	CNC	systems,	architecture	of	a	CNC	machine	tool,	pro-

gramming	of	CNC	machines,	manual	part	programming,	

APT	programming,	integration	of	the	CNC	machine	tools

0302 416 การออกแบบแม่พิมพ์ 3(2-3-4)

 Mold Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0302 313 การเขียนแบบเครื่องกล

และคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ

Prerequisite : 0302 313 Mechanical Drawing 

and Computer Aided Design

 กระบวนการผลิตพลาสติกข้ันแนะน�า	ชนิดของแม่พิมพ์

พื้นฐานและส่วนประกอบ	 โครงร่างการออกแบบและการปฏิบัติงาน

ทางวิศวกรรม	แม่พิมพ์อัด	แม่พิมพ์ฉีด	แม่พิมพ์เป่า	 แม่พิมพ์ถาวร	

การบ�ารุงรักษาแม่พิมพ์

	 Introduction	 to	plastic	processing;	 basic	mold	

types	and	features;	design	drafting	and	engineering	prac-

tice;	 compression	molds;	 injection	molds;	 blow	molds;	

permanent	molds;	mold	maintenance

0302 426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Safety Engineering

 การศกึษาหลกัการการป้องกนัความสญูเสีย	การออกแบบ	

การวิเคราะห์และการควบคุมอันตรายในที่ท�างาน	องค์ประกอบเรื่อง

มนุษย	์ เทคนิคความปลอดภัย	หลักการการบริหาร	ความปลอดภัย	

การจดัการของเสยีอนัตรายในอตุสาหกรรม	กฎหมายความปลอดภยั

	 Study	of	loss	prevention	principles,	design,	anal-

ysis,	 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

 แนวคดิและค�าจ�ากดัความทางอณุหพลศาสตร์	คณุสมบตัิ

ของสารบริสุทธิ์และ	แก๊สจินตภาพ	กฎข้อที่	1	และข้อที่	2	ของอุณห

พลศาสตร์	 การคืนสภาพและการไม่คืนสภาพ	กระบวนการ	กับการ

ประยุกต์ใช้	การวิเคราะห์วัฏจักรคืนสภาพ	วัฏจักรคาร์โนต์	เอนโทรปี	

วัฏจักรก�าลังไอน�้าและ	วัฏจักรก�าลังมาตรฐานอากาศ

	 Concepts	 and	definitions	 of	 thermodynamics,	

properties	 of	 pure	 substances	and	 ideal	 gases,	 first	 and	
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ity,	process	and	applications,	reversible	cycle	analysis,	the	

Carnot	 cycle,	 entropy,	 steam	power	 cycle;	 air-standard	

cycle

0303 303 กลศาสตร์ยานยนต์ 3(3-0-6)

 Vehicles Mechanics

 สมรรถนะของการเร่งและการเบรค	ภาระของถนน	แรง

ต้านทานการเคลื่อนที่และก�าลัง	ที่ต้องการ	สมรรถนะของเคร่ืองต้น

ก�าลัง	 การแปลงสมรรถนะของเคร่ืองต้นก�าลัง	การเข้าโค้งท่ีสภาวะ

คงตวั	พลศาสตร์ของการขบัขี	่ระบบบงัคบัเลีย้วและระบบกนัสะเทอืน	

พลศาสตร์ของการพลิกคว�่าและกลศาสตร์	 ในการถ่ายน�้าหนักของ

ยานยนต์

	 Acceleration	 and	 braking	 performance,	 road	

loads,	resistance	forces	and	required	power,	engine	perfor-

mance	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	 และการเลือกเคร่ืองจักรกล

ของไหล	ระบบท่อ	อุปกรณ์ทาง	ความร้อน	ระบบส่งก�าลัง	ระบบขน

ถ่ายวัสดุอาหารและเกษตร	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 321 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)

 Heat Transfer

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1

 หลักเบื้องต้นของกระบวนการถ่ายเทความร้อน	 การน�า

ความร้อน	การพาความร้อน	การแผ่รังสีความร้อนและการน�าไปใช้	

เครือ่งแลกเปลี่ยนความร้อนและการถ่ายเทความร้อน	การเดือดและ

การควบแน่น

	 Basic	 printciple	 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

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1

Prerequisite : 0303 282 Thermodynamics 1

 การจ�าแนกประเภทและหลักมูลของเครื่องยนต์สันดาป

ภายใน	อตัราส่วนผสมของน�า้มนักบัอากาศ	การเผาไหม้และระบบจดุ

ระเบิด	 ซุปเปอร์ชาร์จและสกาเวนจิ้ง	 ระบบหล่อลื่น	 สมรรถนะของ

เครื่องยนต์และการทดสอบ

	 Identification	and	fundamentals	of	internal	com-

bustion	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

 แหล่งพลงังานและสถานการณ์ด้านพลงังานของโลกและ

ประเทศไทย	ชวีมวลและเทคโนโลยกีารแปรรปูเชงิเคมคีวามร้อน	พชื

น�า้มนัและไบโอดเีซล	ไบโอเอทานอลและแก๊สโซฮอล์	ก๊าซชวีภาพ	เชือ้

เพลิงที่ได้จากขยะ	พลังงานน�้า	พลังงานลม	พลังงานแสงอาทิตย์และ

การประยกุต์ใช้	เซลล์เชือ้เพลงิและพลงังานไฮโดรเจน	พลงังานความ

ร้อนใต้พิภพ	พลังงานนิวเคลียร์	 และหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาพลังงานทดแทน

	 Global	and	regional	energy	resources	and	situa-

tions;	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	 สถิตศาสตร์ของของไหล	 สมการ

โมเมนตมัและสมการพลงังาน	สมการความต่อเนือ่งและการเคลือ่นที	่

การวเิคราะห์มติแิละความคล้ายคลงึ	การไหลแบบคงตวัของของไหล	

ที่กดอัดไม่ได้



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

170

	 Properties	of	fluid;	fluid	static;	momentum	and	

energy	equations;	equation	of	continuity	and	motion;	simil-

itude	and	dimensional	analysis;	steady	incompressible	flow

0306 408 การประมวลสัญญาณดิจิทัล

 Digital Signal Processing 3(3-0-6)

 สัญญาณและระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง	การชักตัวอย่าง	การ

แปลงฟูเรียร์ของสัญญาณ	ไม่ต่อเนื่อง	การแปลงซี	การแปลงฟูเรียร์

ไม่ต่อเนื่อง	การแปลงฟูเรียร์แบบรวดเร็ว	 โครงสร้างของระบบเวลา	

ไม่ต่อเนื่อง	 เทคนิคออกแบบวงจรกรองแบบผลตอบสนองอิมพัลส์

อนันต์และแบบผลตอบสนองอิมพัลส์	จ�ากัด	การแปลงฮิลเบิร์ตแบบ

ไม่ต่อเนือ่ง	การกรองสญัญาณแบบผกผนั	การวเิคราะห์เซพสตรมั	ตวั

กรองแบบโฮโมมอร์ฟิก

	 Discrete-time	 signals	 and	 systems,	 sampling,	

fourier	transform	of	discrete-time	signal,	z	transform,	the	

discrete	fourier	transform,	digital	filter	structures,	infinite	

impulse	response	filter	design	techniques	and	finite	impulse	

response	filter	design	 techniques,	discrete	Hilbert	 trans-

forms,	 inverse	filtering,	cepstrum	analysis,	homomorphic	

filtering

0306 409 การควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6)

 Digital Control

 การแปลงผันและประมวลผลสัญญาณ	การแปลงแซด	

ฟังก์ชันถ่ายโอน	แผนภาพบล็อก	กราฟการไหลสัญญาณ	 เทคนิค

ตัวแปรสถานะ	 ความสามารถในการควบคุม	 ความสามารถในการ

สังเกต	 เสถียรภาพ	 การวิเคราะห์โดเมนเวลาและโดเมนแซด	การ

วิเคราะห์โดเมนความถี่	 การจ�าลองดิจิทัล	 การออกแบบของระบบ

ควบคมุข้อมลูไม่ต่อเนือ่ง	การควบคมุเหมาะทีส่ดุ	ไมโครโปรเซสเซอร์

และการควบคุม	ดีเอสพี

	 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

0306 410 การควบคุมปริภูมิสถานะ 3(3-0-6)

 State-Space Control

 การจ�าลองปริภูมิสถานะ	พีชคณิตของเมตริกซ์	 ผลตอบ

สนองของระบบ	การแปลง	โคออดิเนต	เสถียรภาพ	ความสามารถใน

การควบคุม	ความสามารถในการสังเกต	การออกแบบสถานะป้อน

กลับและตัวสังเกต	ระบบไม่เชิงเส้น	ฟังก์ชัน	ลียาปูนอฟ	การควบคุม

ที่เหมาะสมที่สุด
	 State-space	modeling,	matrix	 algebra,	 system	
response,	coordinate	transformation,	stability,	controllabil-
ity,	 observability,	 state-feedback	 design	 and	 observers,	
nonlinear	systems,	Lyapunov	functions,	optimal	control

0306 411 โครงสร้้างข้้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)

 Data Structures and Algorithms

 ค�าจ�ากดัความและความจ�าเป็นของโครงสร้างข้อมลู	ชนดิ
ข้อมูลแอบสแตร็ก	การกระท�าขั้นพื้นฐาน	การสร้างโครงสร้างข้อมูล
และการวเิคราะห์	แถวล�าดบัเรยีงซ้อนทับ	แถวคอย	รายการโยง	ต้นไม้	
กราฟ	การวิเคราะห์ความซับซ้อน	ขั้นตอนวิธี	การท�าซ�้า	การเรียกตัว
เอง	ขั้นตอนวิธีการจัดล�าดับและการสืบค้น	แนวทางในการแก้ปัญหา	
ขัน้ตอนวธิแีบบละโมบ	ขัน้ตอนวธิแีบบแบ่งแยกและเอาชนะ	ขัน้ตอน
วิธีแบบย้อนรอย
	 Definition	 and	 signification	 of	 data	 structure,	
abstract	data	types,	basic	operations,	data	structure	imple-
mentation	and	analysis,	stack,	queue,	linked	list,	tree,	graph,	
complexity	analysis,	algorithms,	iteration,	recursion,	sorting	
and	 searching	 algorithms,	 problem	 solving	 strategies,	
greedy	algorithms,	divide	and	conquer	and	backtracking	
algorithms

0306 412 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

 Software Engineering

 หลกัการของวศิวกรรมซอฟต์แวร์	วธิกีารพฒันาความต้อง
การและข้อก�าหนดของ	ซอฟต์แวร์	 วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบ
ดัง้เดมิและแบบเชงิวตัถ	ุการตรวจสอบซอฟต์แวร์เทยีบกบัความ	ต้อง
การ	การตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับข้อก�าหนดการ	 วิเคราะห์หา	
ข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์	 การซ่อมบ�ารุง
ซอฟต์แวร์	 เครื่องมือ	 ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์	
การตรวจสอบและการพิสูจน์ความถูกต้องของซอฟต์แวร์	 การวัด
ปรมิาณทางด้านซอฟต์แวร์และการบริหารจดัการโครงการซอฟต์แวร์
	 software	 engineering	principles;	 development	
methode	 of	 requirements	 and	 software	 specifications,	
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conventional	 software	designs,	 object-oriented	 software	
designs,	 verification	 of	 software	 against	 requirements,	
software	against	specifications,	error	diagnosis	and	debug-
ging	 for	 software	 development,	 software	maintenance,	
Computer-Aided	 Software	 Engineering	 tools,	 software	
testing,	and	software	verification,	 software	matrices	and	
software	project	management

0306 413 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)

 Artificial Intelligence

 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะน�า	 การโปรแกรมทางปัญญา

ประดิษฐ์	 การแก้ปัญหาในปัญญาประดิษฐ์	 การมองเห็นของ

คอมพิวเตอร์	การประมวลผลภาษาธรรมชาติตรรกศาสตร์	 และการ

วินิจฉัยจากเหตุสู่ผลและจากผลไปสู่เหตุ	 หลักความไม่แน่นอนและ

ระบบผู้เชี่ยวชาญ	การวางแผนการกระท�าตลอดจนการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์

	 Introduction	to	Artificial	Intelligence,	AI	program-

ming,	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

 ค�าจ�ากัดของระบบแบบกระจาย	 การสื่อสารระหว่าง

กระบวนการ	นาฬิกาเชงิตรรกะ	การจดัสรรทรพัยากร	การท�าธรุกรรม

ข้อมูล	การควบคุมภาวะพร้อมกัน	โปรโตคอลแบบยอมรับ	การเรียง

ล�าดับเวลา	การจัดการภาวะติดตาย	การจัดตารางการท�างาน	การเกิด

ขึ้นในเวลาเดียวกัน	ฐานข้อมูลแบบกระจาย	ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย	

ภาวะครบหน่วย	การให้บริการแฟ้มข้อมูล

	 Definition	of	distributed	systems,	 inter-process	

communication,	 logical	 clock,	 resource	 sharing,	 transac-

tions,	 concurrency	 control,	 commit	 protocol,	 timestamp	

ordering,	deadlock	handling,	scheduling,	synchronization,	

distributed	database,	distribued	algorithm,	atomicity,	file	

service

0306 415 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

 Data Communications and Computer Networks

 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ส�าคัญของการสื่อสารข้อมูลและ

ระบบเครอืข่าย	การส่งข้อมลู	การเข้ารหสัข้อมลู	การควบคมุความผดิ

พลาด	อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสาร	สื่อกลาง	มาตรฐานระบบเปิด	พื้น

ฐานอินเทอร์เน็ตและทีซีพีไอพีโปรโตคอล	 เทคโนโลยีของเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล	ปฏิบัติการระบบเครือข่าย	การ

ออกแบบ	และการทดลองน�าเทคโนโลยด้ีานระบบเครอืข่ายต่าง	ๆ 	ไป

ใช้งานจริง

	 Theories	and	technologies	of	data	communication	

and	computer	networking,	data	transmission,	data	encod-

ing,	error	control,	communication	equipment	media,	Open	

System	 Interconnectivity	model,	 an	 introduction	 to	 the	

internet	 and	TCP/IP	protocols,	 Local	Area	Network	 and	

Wide	Area	Network	technologies,	laboratories	on	design,	

implementation	and	use	of	existing	network	technologies

0306 416 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 3(3-0-6)

 สารสนเทศศาสตร์

 Legal and Ethical Issues in Informatics Profession

 กฎหมายลขิสทิธิ	์จรยิธรรมในวชิาชพีทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	การศึกษาเฉพาะกรณีในสาขาวิชาชีพ

	 Copyright	law,	legal	and	ethical	issues	in	infor-

matics	profession;	case	studies	relating	to	the	profession

0306 417 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ 3(3-0-6)

 Autonomous Mobile Robots

 พืน้ฐานของหุ่นยนต์เคลือ่นทีอั่ตโนมติั	แนวคดิของระบบ

ขับเคลื่อน	จลนศาสตร์	การรับรู้ของหุ่นยนต์	ระบบการมองเห็นของ

หุ่นยนต์	 การควบคุมการเคลื่อนไหว	 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร	์

พฤติกรรมของหุ่นยนต์	การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์	

การวางแผนเส้นทางและการน�าร่อง	 ขั้นตอนวิธีของการจ�าเพาะอยู่

เฉพาะที่และการสร้างแผนที่	ระบบหุ่นยนต์หลายตัวขั้นแนะน�า

	 Fundamentals	of	autonomous	mobile	robots,	lo-

comotion	concepts,	kinematics,	robotic	perception,	robot	

vision,	motion	control,	software	architectures,	robot	behav-

iors,	human-robot	interaction,	path	planning	and	navigation,	

localization	 and	mapping	 algorithms,	 introduction	 to	

multi-robot	systems
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0306 418 วิศวกรรมควบคุมขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Control Engineering

เงื่อนไขรายวชิา : 0306 316 วศิวกรรมควบคมุอัตโนมตัิ

Prerequisite : 0306 316 Automatic Control 

Engineering

 แนวคิดของปริภูมิสถานะ	 เสถียรภาพ	ความสามารถใน

การสงัเกตได้และความสามารถ	ในการควบคมุได้	การป้อนกลบัด้วย

สถานะและการป้อนกลับด้วยเอาต์พุต	การประมาณสถานะ	การบ่งชี้	

ในแบบจ�าลอง	แนะน�าวิธีการวิเคราะห์และควบคุมระบบพลศาสตร์

ขั้นสูง	 วิธีการควบคุมแบบปรับตัวได้	 แบบเหมาะที่สุด	 แบบทนทาน	

และแบบไม่เชิงเส้น

	 Concepts	of	state-space	representation,	stability,	

observability	and	controllability,	state	feedback	and	output	

feedback,	state	estimation,	model	identification;	advanced	

methods	 of	 analysis	 and	 control	 for	 dynamical	 systems,	

adaptive	control,	optimal	control,	robust	control	and	non-

linear	control	methods

0306 419 การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้และ 3(3-0-6)

 การสื่อสารในระบบโรงงาน

 Programmable Logic Control and Factory  

 Communication

 ตวัควบคมุเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้ขัน้แนะน�าและการ

ประยุกต์ใช้งานทางด้านเคร่ืองจักรอัตโนมัติ	การเขียนโปรแกรมเชิง

ตรรกะพื้นฐาน	ตัวจับเวลาและตัวนับ	ค�าสั่งพีแอลซี	วงจรเชื่อมต่อรับ

เข้าและส่งออกทั้งแบบอะนาล็อกและดิจิทัล	โครงข่ายส�าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม	การผสมผสานอุปกรณ์ควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม	

ส่วนประกอบและสถานงีานอตัโนมตั	ิเพือ่สร้างระบบควบคมุอตัโนมตั	ิ

พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรม	

แนะน�าโมดูลเพ่ิมขยาย	การควบคุมขับเคลื่อนมอเตอร์	 การสื่อสาร

และการเชือ่มต่อเซน็เซอร์	แนะน�าการเขยีนโปรแกรมเชือ่มต่อระหว่าง

มนุษย์และเครื่องจักร	ความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน

	 Introduction	 to	programmable	 logic	 controllers	

and	their	use	in	automation	applications,	basic	logic	pro-

gramming,	timers	and	counters,	PLC	instructions,	analog	

and	digital	I/O	interface	circuits,	industrial	networks,	inte-

gration	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	con-

trol,	communication	 and	 sensor	 interface,	 introduction	

to	human-machine	 interface	 programming,	safety	 and	

standard	practices

0306 422 การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบฝังตัว 3(3-0-6)

 Embedded Web Programming

 อินเทอร์เน็ตขั้นแนะน�า	 การบริการบนอินเทอร์เน็ต	 การ
ออกแบบและเขียนโปรแกรม	 เว็บเพจแบบไดนามิก	 การเขียน
โปรแกรมเว็บร่วมกับระบบฐานข้อมูล	เว็บเซิร์ฟเวอร์ส�าหรับระบบฝัง
ตัว	 เว็บเอพีไอ	การเช่ือมโยงระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์และระบบฝังตัว	
การประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมบนเว็บ	ในงานด้านวิศวกรรม
	 Introduction	 to	 Internet,	 Internet	 services,	 dy-
namic	webpage	programming	and	design,	web	program-
ming	with	database	systems,	web	servers	for	embedded	
systems,	web	APIs,	interfacing	between	web	servers	and	
embedded	systems,	applications	of	web	programming	on	
engineering	fields

0306 423 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการจ�าลอง 3(3-0-6)

 Numerical Methods and Simulation

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

Prerequisite : 0300 131 Engineering Mathematics 2

 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขซึ่งประกอบด้วย	 การประมาณค่า
ฟังก์ชัน	ค่าความคลาดเคลื่อนจากการค�านวณ	การประยุกต์ใช้งาน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในการหาราก
สมการ	การแก้สมการระบบเชิงเส้นไม่เชิงเส้น	การอินเตอร์โปเลชัน	
การฟิตเคอร์ฟแบบก�าลงัสองต�า่สดุ	การหาปรพินัธ์และการหาอนพุนัธ์	
การหาค�าตอบของระบบสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ	สมการเชิง
อนพุนัธ์แบบไม่เชงิเส้น	วธีิการปรบัแต่งประสทิธภิาพและการแปลงฟู
ริเยร์	การสร้างแบบจ�าลองและการจ�าลองขั้นแนะน�า	การจ�าลองแบบ
ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
	 Numerical	methods	which	 consist	 of	 function	
approximation,	computational	errors	in	numerical	calcula-
tions;	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	differ-
ential	equations,	optimization	methods	and	Fourier	trans-
form,	introduction	to	simulation	and	modeling,	discrete	and	
continuous	simulation
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0306 424 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(3-0-6)

 Computer Vision

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 318 การประมวลผลภาพดจิทิลั

และการวิเคราะห์

Prerequisite : 0306 318 Digital Image Process-

ing and Analysis

 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นแนะน�า	 การประมวลผลภาพ	

เรขาคณิตการถ่ายภาพด้วยกล้อง	การตรวจจบัและจบัคูล่กัษณะเด่น	

เรขาคณิตหลายมมุมอง	การแบ่งประเภทการตดิตามและการประมาณ

การเคลือ่นไหว	การสอบเทยีบกล้อง	การเข้าใจและการจดจ�าภาพ	การ

เรียนรู้ของเครื่อง

	 Introduction	to	computer	vision,	image	process-

ing,	 camera	 imaging	 geometry,	 feature	 detection	 and	

matching,	multiview	geometry,	motion	estimation,	tracking	

and	classification,	camera	calibration,	 image	 recognition	

and	understanding,	machine	learning

0306 425 การออกแบบระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อ 3(3-0-6)

 Embedded Systems Design and Interfacing

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 304 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

และระบบฝังตัว

Prerequisite : 0306 304 Microprocessor and 

Embedded Systems

 การออกแบบสถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล	เครือ่งมอื

พัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 โครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์	 การ

วิเคราะห์ความต้องการ	การออกแบบรายละเอียดและกรณีทดสอบ

ซอฟต์แวร์	 การเขียนรหัสและทดสอบซอฟต์แวร์	 การท�าเอกสาร

ซอฟต์แวร์	การทวนสอบและการทดสอบส�าหรับระบบฝังตัว	ตัวแปล

โปรแกรมและโปรแกรมตรวจจุดบกพร่อง	 ตัวจับเวลาและการ

ขดัจงัหวะ	อปุกรณ์รอบข้าง	ตวัตรวจวดัและตวักระตุน้	มาตรฐานและ

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก	การแปลง	อะนาล็อกเป็นดิจิทัล

	 Processor	 architecture	 design, hardware	 and	

software	development	tools,	software	development	project,	

requirement	analysis,	software	detailed	and	test	case	de-

sign,	software	coding	and	testing,	software	documentation,	

verification	and	testing	for	embedded	systems,	compilers	

and	debuggers,	timer	and	interrupt	systems,	sensors	and	

actuators,	peripheral	interfacing	methods	and	standards,	

analog-digital	conversion	methods

0306 426 ระบบควบคุมและอัตโนมัติ 3(3-0-6)

 Automation and Control Systems

เงื่อนไขรายวชิา : 0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

หรือ 0307 308 พ้ืนฐานวิศวกรรม

ไฟฟ้า

Prerequisite : 0306 203 Electric Circuits and 

Electrical Device or 0307 308 

Foundation of Electr ical 

Engineering

 เทคนิคการควบคุมพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน	การ

ควบคมุทางกล	การควบคมุทางไฟฟ้า	การควบคมุทางนวิแมตกิส์	การ

ควบคมุทางไฮดรอลกิส์	การควบคุมแบบป้อนกลับ	พแีอลซ	ีตวัตรวจ

วัด	อะนาล็อก	ไบนารี่และตรรกะ	เครื่องมือเครื่องจักรกลซีเอ็นซี	การ

ผลิตแบบยืดหยุ่น	หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

	 Fundamental	 of	 control	 techniques	 and	 their	

applications:	mechanical	control,	electrical	control,	pneu-

matics	controls,	hydraulics	control;	feedback	control;	PLC;	

sensor:	 analog,	 binary,	 and	digital;	CNC	machine	 tools;	

flexible	manufacturing;	industrial	robots

0306 427 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Selected Topics in Mechatronics Engineering

 การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน	การน�าเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทาง

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

	 Study	in	the	interested	topics	of	Mechatronics	

Engineering	under	the	supervision	of	teaching	staff,	oral	

presentation	of	the	interested	topics	of	Mechatronics	En-

gineering

0307 493 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6)

 Railway Signaling and Control

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

Prerequisite : Junior Standing or higher

 ความรู้เบื้องต้นของระบบการขนส่ง	ภาพรวมของระบบ

อาณติัสญัญาณและการควบคมุส�าหรับรถไฟ	ระบบป้องกนัการเดินรถ

ไฟ	ระบบอาณัตสิญัญาณและควบคมุรถไฟ	มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องต่าง	

ๆ	 กับระบบ	 อาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ	 ระบบ

อาณัติสัญญาณท่ีใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟ	 ในเมืองกับรถไฟทาง

ไกล	รถสนิค้าและรถไฟความเรว็สงู	จดุสบัราง	ประแจกล	ไฟสญัญาณ	
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ระบบบังคับสัมพันธ์	 ระบบการควบคุมรถไฟ	ระบบอาณัติสัญญาณ

บนรถไฟและนอกรถไฟ	ผงัระบบอาณตัสิญัญาณ	ส�าหรับระบบรถไฟ	

การวางแผน	 การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี	 และระบบ

อาณัติสัญญาณที่เหมาะสมส�าหรับระบบรถไฟแบบต่าง	ๆ

	 Basic	knowledges	transport	system,	overview	of	

signaling	system	and	controlling	for	railway	train,	automat-

ic	train	protection,	standard	related	to	signaling	system	and	

traffic	control,	signaling	system	for	mass	rapid	transit,	urban	

rail,	inter-city	rail	and	high	speed	rail,	the	shunt,	mechan-

ical	railroad	switch,	light	signal,	inter	locking	system,	train	

control	 system,	 signaling	 system	 inside	 and	outside	 the	

train,	signaling	system	for	railway	system,	planning,	design	

and	technology	selecting	and	suitable	signaling	system	for	

various	railway	systems

  2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	

9	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมปกติ

ก�าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้

0306 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 3(240 ชั่วโมง)

 Mechatronics Engineering Training

เงื่อนไขรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Consent of Faculty

 นสิติทกุคนต้องผ่านการฝึกงานในสาขาวชิาทีก่�าลงัศกึษา

อยู่	 การฝึกงานต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาและ

ฝึกงานของคณะ	นสิติต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชัว่โมง	นสิติต้อง	ส่ง

รายงานและผ่านกระบวนการประเมินผล

	 The	student	must	pass	a	practical	engineering	

training	in	his/her	area	of	study	and	approved	by	the	Fac-

ulty.	The	student	must	complete	at	least	240	working-hours.	

A	full	report	is	required	for	evaluating

 - ก�าหนดให้มีการฝึกงานในภาคพิเศษของปีการศึกษาที่	

3	 ในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติ	 จากคณะ	ลงทะเบียนเรียนโดยนับ

หน่วยกิต	นิสิตต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง

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

 Mechatronics Engineering Project 1

เงื่อนไขรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Consent of Faculty

 นสิติด�าเนนิการศกึษาจดัท�าเค้าโครง	แผนงานการจดัการ

โครงงาน	แล้วน�าเสนอรายงาน

	 A	student	must	study,	complete	his/her	propos-

al	report	and	then	present	his/her	proposal	report

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

 Mechatronics Engineering Project 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0306 401 โครงงานทางวิศวกรรมเม

คาทรอนิกส์ 1

Prerequisite : 0306 401 Mechatronics Engi-

neering 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�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

- ก�าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ	

(ภาคฤดูร้อน)	 ของปีการศึกษาท่ี	 3	 โดยลงทะเบียนเรียนจ�านวน	

3	หน่วยกิต	แบบนับหน่วยกิต

0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(2-2-5)

 Cooperative Education Preparation

 หลักการ	 แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา	

ระเบยีบข้อบงัคับท่ีเกีย่วข้อง	การจดัท�าประวติัและผลงาน	ความรู้พืน้

ฐานและเทคนคิในการปฏบิตังิาน	การสือ่สารและมนษุยสมัพนัธ์	การ

พัฒนาบุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	

เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

	 Principles,	concepts	and	processes	of	cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;portfolio	prepara-

tion;	basic	knowledge	and	techniques	in	working;	commu-

nication	 and	human	 relations;	 personality	 development,	

quality	management	system	in	workplaces;	presentation	

techniques,	report	writing
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0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

 Cooperative  Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	
เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท�างานในสถานประกอบการ	 การพัฒนาตนเองในด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ
วิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของสถานประกอบการ	
และตลาดแรงงาน
	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	
the	cooperation	between	university	and	establishments	to	
develop	students	to	be	equipped	with	academic	knowledge	
and	work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	
in	systematic	thinking,	observation,	decision-making,	and	
analytical	 skills	 and	 assessment	 for	 the	 needs	 of	 the	
workplaces	and	labor	market.
การประเมินผลการเรียน

	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	 เป็น	 S	(Satisfactory)
	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	 เป็น	 U	(Unsatisfactory)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชา	 ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร 
	 ชื่อภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 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
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	141	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

ก. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 105

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

ไม่น้อยกว่า 43

18

25

43

18

25
2. วิชาเฉพาะด้าน

2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 62

53

3

6

62

53

3

6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6

จ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 141 141
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รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นสิติระบบปกต	ิทัง้โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกจิศกึษา	ลง

ทะเบียนไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	

สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	ไม่เกิน	30	หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	 ท้ังโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ

ศกึษา	ลงทะเบยีนไม่น้อยกว่า	105	หน่วยกติ	นสิติระบบพเิศษ	(เทยีบ

เข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาตาม	ที่ก�าหนดไว้ได้

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา	ก�าหนดให้

เรียน	18	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

  1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	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	 การเขียนแบบกราฟิก		 3(2-2-5)

	 Graphic	Drawing

0300	140	 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์	 3(3-0-6)	

	 Engineering	Mechanics	:	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. วิชาเฉพาะด้าน ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	62	หน่วยกิต

  2.1  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	53	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
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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

0307	341	 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร	 1(0-3-0)

	 Communication	Engineering	Laboratory

0307	360	 สัญญาณและระบบ	 3(3-0-6)

	 Signals	and	Systems

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	419***	การกักเก็บพลังงาน	 3(3-0-6)

	 Energy	Storages

หมายเหตุ *	กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจร

อิเล็กทรอนิกส์

	 **	กลุ่มความรู้ด้านการวัด	 เครื่องมือวัด	และวิศวกรรม

ระบบควบคุม

	 ***	กลุม่ความรูด้้านการแปลงพลงังานและการขบัเคลือ่น

	 ****	กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าก�าลัง	วิศวกรรมไฟฟ้า

แรงสูงและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแแกรมสหกิจศึกษา 

ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

0307	380	 ไมโครโปรเซสเซอร์	 3(3-0-6)

	 Microprocessor

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

	 Power	Electronic	Circuits	Simulation

0307	382	 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในระบบ	 3(3-0-6)

	 ไฟฟ้าก�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	414	 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง	 3(3-0-6)

	 High	Voltage	Engineering

0307	415	 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

	 Solar	Energy	Engineering

0307	416	 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน	 3(3-0-6)

	 Energy	Conservation	and	Management

0307	417	 พลังงานหมุนเวียน	 3(3-0-6)

	 Renewable	Energy

0307	418	 การแปลงรูปก�าลังไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Electrical	Power	Conversions

0307	420	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Selected	Topics	in	Electrical	Engineering

0307	422	 วงจรอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Voltage	Reference	Circuits
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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	 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก	 3(3-0-6)

	 เบื้องต้น

	 Elementary	Magnetic	Data	Storage	Technology

0307	433	 ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในอุปกรณ์	 3(3-0-6)

	 อิเล็กทรอนิกส์

	 Electrostatic	 Discharge	 Effects	 in	 Electronic	 

	 Devices

0307	439	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 Selected	Topics	in	Electronic	Engineering

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	456	 สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ	 3(3-0-6)

	 วิธีการลดทอน

	 EMI	and	Noise	Reduction	Techniques

0307	457	 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงด้วยภาษา	 3(3-0-6)

	 วีเอชดีแอล

	 Advanced	Digital	System	Design	with	VHDL

0307	458	 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 3(3-0-6)

	 Internet	of	Things

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	 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบ	 3(3-0-6)

	 วัดคุม

	 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	470	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม	 3(3-0-6)

	 Selected	Topics	in	Control	Engineering

0307	471	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Numerical	Methods	for	Electrical	Engineering

0307	472	 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 Computer	Architecture

0307	473	 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล	 3(3-0-6)

	 Data	Structures	and	Database	Management

0307	474	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)

	 Software	Engineering

0307	475	 เทคนิคการอินเทอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์	 3(3-0-6)

	 Microprocessor	Interfacing	Techniques

0307	476	 การประมวลผลภาพ	 3(3-0-6)

	 Image	Processing

0307	477	 วิธีการเมตาฮิวริสติก	 3(3-0-6)

	 Metaheuristic



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

180

0307	478	 การศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Special	Study	in	Electrical	Engineering

0307	479	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 Selected	Topics	in	Computer	Engineering

0307	480	 การขับเคลื่อนด้วยก�าลังไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Electric	Drives

0307	481	 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Electrical	Automotive	Technology

0307	482	 ระบบประจุไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Charging	Systems

0307	483	 สรีระยานยนต์ไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Electrical	Automotive	Anatomy

0307	484	 การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Electrical	Automotive	Design

0307	485	 มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Electrical	Automotive	Standards

0307	486	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	1	 3(1-6-0)

	 Practical	Electrical	Automotive	Engineering	1

0307	487	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	2	 3(1-6-0)

	 Practical	Electrical	Automotive	Engineering	2

0307	488	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	3	 3(1-6-0)

	 Practical	Electrical	Automotive	Engineering	3

0307	489	 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	4	 3(1-6-0)

	 Practical	Electrical	Automotive	Engineering	4

0307	492	 แบบทางวิศวกรรม	 3(3-2-5)

	 Engineering	Plan

0307	493	 ฟิสิกส์เชิงแคลคูลัส	 3(3-0-6)

	 Calculus-Based	Physics

0307	494	 ปฎิบัติการฟิสิกส์ไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 Physic	of	Electricity	Laboratory

0300	180	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม		 3(3-0-6)

	 Engineering	Entrepreneurship

0300	190	 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Big	Data	for	Engineers

0300	210	 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Railway	System	Engineering

  2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรับโปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต

0307	399*	การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(240	ชม.)

	 Electrical	Engineering	Training

หมายเหตุ *นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 สามารถเทียบโอนได  ้

นิสิตระบบปกติ	 ต้องฝึกงานอย่างน้อย	 240	 ช่ัวโมง	

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�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา ก�าหนดให้เรยีน	6	หน่วยกติ

0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(2-2-5)

	 Cooperative	Education	Preparation

หมายเหตุ	 ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 Cooperative	Education

หมายเหตุ ผลการเรียนเป็นแบบเกรด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ก�าหนดให้เรยีน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	นสิติสามารถเลอืกเรยีน	

และสอบผ่านวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ส�าหรบันสิติ

โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกจิศกึษาทีต้่องการเรยีนให้ครบตาม

ข้อก�าหนดของสภาวิศวกรให้เลือกเรียนในกลุ ่มวิชาเลือกทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้น
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แสดงแผนการศึกษา
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปกติ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

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

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	100/
0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum/
วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

1(0-3-0)

3(3-0-6)

1(0-3-0)

3(3-0-6)

0300	120/
0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing/
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

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

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลงะชีวิต
ดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4) 2(2-0-4)

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2 2

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2 2

รวม 19-21 19-21

หมายเหตุ	 *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

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/
0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing/
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0300	100/
0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum/
วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

1(0-3-0)

3(3-0-6)

1(0-3-0)

3(3-0-6)

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Statics

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

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

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

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

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

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

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

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวม 22-24 22-24

หมายเหตุ *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

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	205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical	Engineering	Mathematics	

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

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)

004x	xxx รายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2 2

รวม 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

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	360 สัญญาณและระบบ
Signals	and	Systems

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

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0307	303 การส่งจ่ายและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า
Power	Transmission	and	Distribution

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

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)

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	419 การกักเก็บพลังงาน
Energy	Storages

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

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2 2

รวม 19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

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

รวม 14 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0307	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical	Engineering	Training

3(240	ชั่วโมง) -

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	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา
Cooperative	Education	Preparation	

- 3(2-2-5)

รวม 3 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0307	400	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	1
Electrical	Engineering	Project	1

1(0-3-0) -

0307	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

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

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

รวม 14 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0307	401	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	2
Electrical	Engineering	Project	2

2(0-6-0) -

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 -

0199	499 สหกิจศึกษา
Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

รวม 10 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

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	 General	Physics	Laboratory	1 1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming	

3(2-2-5)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลงะชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแ
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

รวม 18 หน่วยกิต
หมายเหตุ *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2
Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์ทั่วไป	2		
General	Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	2
General	Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	120 การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	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)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3)

รวม 22 หน่วยกิต

หมายเหตุ *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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	205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical	Engineering	Mathematics	

3(3-0-6)

0307	207 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า
Electromechanical	Energy	Conversion

3(3-0-6)

0307	208 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า
Electromechanical	Energy	Conversion	Laboratory

1(0-3-0)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

รวม 20 หน่วยกิต

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	360 สัญญาณและระบบ
Signals	and	Systems

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม 20 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0307	303 การส่งจ่ายและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า
Power	Transmission	and	Distribution

3(3-0-6)

0307	340 หลักการสื่อสาร
Principles	of	Communication

3(3-0-6)

0307	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร
Communication	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

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	419 การกักเก็บพลังงาน
Energy	Storages

3(3-0-6)

0307	400	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	1
Electrical	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

รวม 18 หน่วยกิต

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
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

รายละเอียดตามหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)

ข. หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน

 1. กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	ก�าหนด

ให้เรียน	18	หน่วยกิต

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 โครงสร้างอะตอม	ตารางธาตุ	พันธะทางเคมี	ปริมาณสารสัม

พันธ์	เทอร์โมไดนามิกส์	จลนศาสตร์เคมี	สมดุลเคมี	สมดุลกรด-เบส	

สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมีเบื้องต้น

	 Atomic	structure;	periodic	table;	chemical	bonding;	

stoichiometry	thermodynamics;	chemical	kinetics;	chem-

ical	equilibrium;	acid-base;	matters	and	state	of	matters;	

electrochemistry;	introductory	organic	chemistry	and	bio-

chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป	 (General	

Chemistry	Laboratory)

	 The	laboratory	experiments	related	to	contents	

in	General	Chemistry

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟสิิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	

ระบบอนภุาคและการเคลือ่นทีแ่บบหมนุของวตัถแุขง็เกรง็	สมดลุกล	

การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	 ของไหล	สมบัติเชิงกลของสสาร	 อุณห

พลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

	 Introduction	to	physics	and	importance	of	phys-

ics;	 physical	 quantities;	 linear	motion;	Newton’s	 laws;	

projectile	and	circular	motions;	momentum	and	collisions;	

work	and	energy;	system	of	particles	and	rotational	motion	

of	 a	 rigid	body;	mechanical	 equilibrium;	 vibrations	 and	

waves;	sound	waves;	fluid;	mechanical	properties	of	matter	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถติ	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	การเหนีย่วน�าเชงิ

แม่เหล็ก	 ตัวเก็บประจุ	 และตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	สมบตัคิลืน่ของ

แสงและทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ

นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics;	magnetic	materials;	magnetic	field;	

magnetic	 induction;	 capacitors	 and	 inductors;	 electric	

currents;	DC	and	AC	circuits;	electromagnetic	waves;	wave	

properties	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 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

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 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

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

 Engineering Mathematics 1

	 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	การหา
อนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและค่าเวกเตอร์ฟังชัน
ก์ของตวัแปรจรงิและการประยกุต์ใช้งาน	การประยกุต์ใช้อนพุนัธ์	รปู
แบบยังไม่ก�าหนด	เทคนิคการหาปริพันธ์	บทน�าสู่ปริพันธ์เชิงเส้น	ปริ
พันธ์ไม่ตรงแบบ
	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit,	conti-
nuity,	 differentiation	 and	 integration	 of	 real-valued	 and	
vector-valued	functions	of	a	real	variable	and	their	applica-
tions;	Applications	 of	 derivative;	 indeterminate	 forms;	
techniques	of	integration;	introduction	to	linear	integrals;	
improper	integrals

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

 Engineering Mathematics 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Prerequisite : 0300 130 Engineering Mathe-

matics 1

	 อปุนยัเชงิคณติศาสตร์	ล�าดบัและอนุกรมของจ�านวนจรงิ	
การกระจายแบบอนกุรมเทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชนัมลูฐาน	
การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	 เวกเตอร์	 เส้นตรงและระนาบใน
ปริภูมิสามมิติ	 แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร	
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร	 บทน�าสู ่สมการเชิง
อนุพันธ์และการประยุกต์
	 Mathematical	 induction;	sequences	and	series	
of	real	numbers;	Taylor	series	expansion	and	approximation	
of	 elementary	 functions;	 numerical	 integration;	 vectors,	
lines	and	planes	 in	 three	dimensional	 space;	 calculus	of	
vector	valued	functions	of	one	variable;	calculus	of	real-val-
ued	functions	of	two	variables;	introduction	to	differential	
equations	and	their	applications

 2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด
ให้เรียน	25	หน่วยกิต
0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Workshop Practicum

	 หลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือชนิดต่าง	ๆ	
ตลอดจนความปลอดภัยใน	 การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	 การ
ท�างาน	กลึง	เชื่อม	งานประกอบ	งานไม้	งานปรับแต่งและปฏิบัติงาน	
ที่ก�าหนดให้	เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

	 Basic	principle	 of	 tool	 operations;	 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

	 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง	โครงสร้าง	คณุสมบตัต่ิาง	

ๆ	 กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ ่มหลักทางวัสดุ

วศิวกรรม	เช่น	โลหะ	พอลเิมอร์	เซรามกิ	คอมโพสติ	สมบตัเิชงิกลและ

การย่อยสลายของวัสดุ

	 Study	of	relationship	between	structures;	prop-

erties;	production	processes	and	applications	of	main	groups	

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

composites;	mechanical	properties	and	materials	degrada-

tion

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming

	 แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์	

การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์	 ภาษาในการเขียน

โปรแกรมในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติติการเขียนโปรแกรม

	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	

hardware	and	software	interaction;	current	programming	

language;	programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพ

ฉายและการเขียนรูปทรง	การให้ขนาดและการให้ค่าเผื่อ	 การเขียน

ภาพตัด	การเขียนภาพช่วย	การเขียนภาพคลี่	การเขียนภาพร่าง	การ

เขยีนแบบการประกอบและรายละเอยีดชิน้งาน	การเขยีนพืน้ฐานโดย

ใช้คอมพวิเตอร์	ความเข้าใจและความสามารถในการถอดความหมาย

จากแบบทางวิศวกรรม

	 Lettering;	orthographic	projection;	orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	toler-

ancing;	sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	

sketches,	 detail	 and	 assembly	drawings;	 basic	 comput-

er-aided	drawing;	understanding	and	ability	definition	of	

engineering	plan
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0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics : Statics

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสยีดทาน	พืน้ฐาน

ในการคิดงานเสมือนและความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	

principle	of	virtual	work	and	stability,	Introduction	to	dy-

namics

0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electromagnetic Fields

	 การวิเคราะห์เวกเตอร์	สนามไฟฟ้าสถิต	ตัวน�าไฟฟ้าและ

ไดอิเล็กตริกความจุไฟฟ้า	กระแสการพาและกระแสการน�า	ความ

ต้านทาน	สนามแม่เหล็กสถิต	วัสดุแม่เหล็ก	ความเหนี่ยวน�าสนามแม่

เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา	สมการของแมกซ์เวลล์	คลื่น

ระนาบ

	 Vector	analysis;	electrostatic	fields;	conductors	

and	dielectrics;	capacitance;	convection	and	conduction	

currents;	resistance,	magnetostatic	fields;	magnetic	mate-

rials;	 inductance,	 time-varying	 electromagnetic	 fields;	

Maxwell’s	equations,	plane	wave

0307 201 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electric Circuits

	 ส่วนต่าง	ๆ	 ของวงจรไฟฟ้า	 การวิเคราะห์โหนดและเมช	

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	ความต้านทาน	ความเหนี่ยวน�า	ความจุทางไฟฟ้า	

วงจรอนัดบัหนึง่และอนัดบัสอง	เฟสเซอร์ไดอะแกรม	วงจรไฟฟ้าก�าลงั

แบบกระแสสลับ	ระบบไฟฟ้าสามเฟส

	 Circuit	elements;	node	and	mesh	analysis;	circuit	

theorems;	 resistance;	 inductance;	 capacitance;	 first	 and	

second	order	circuits;	phasor	diagram;	AC	power	circuits;	

three-phase	systems

0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Electronics

	 อุปกรณ์สารก่ึงตัวน�า	 คุณลักษณะกระแส-แรงดัน	 และ

คุณลักษณะทางความถี่	การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด	การ

วิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบ	 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

	 การจ�าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ	ฟังก์ชันถ่ายโอน	

การจ�าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่	 การจ�าลองพลวัต

และผลตอบสนองพลวัตของระบบ	ระบบอันดับหนึ่งและสอง	ระบบ

ควบคุมแบบวงปิดและวงเปิดการควบคุมการป้อนกลับและความไว	

ประเภทของการควบคุมการป้อนกลับ	 แนวคิดและเง่ือนไขของ

เสถียรภาพของระบบ	วิธีการทดสอบเสถียรภาพ	กราฟการไหลของ

สัญญาณ	เส้นทางเดินราก	วาดกราฟไนควิตซ์	โบดีพล็อต

	 Mathematical	models	of	systems;	transfer	func-

tion;	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	con-

trol;	 feedback	 control	 and	 sensitivity,	 types	 of	 feedback	

control;	concepts	and	conditions	of	system	stability,	meth-

ods	of	stability	test;	signal	flow	graphs; root	locus;	Nyquist	

plots;	Bode	plots

 2. วิชาเฉพาะด้าน

ส�าหรับโปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	62	หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา 

ก�าหนดให้เรียน	53	หน่วยกิต

0307 202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electric Circuit Laboratory

	 ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา	0307	201	วงจร

ไฟฟ้า

	 Laboratory	experiments	are	designed	and	con-

ducted	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

	 หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า	ประเภทหรือกลุ่ม

และคุณลักษณะของเครื่องมือวัด	การวิเคราะห์การวัดทางไฟฟ้า	การ

วัดกระแสและแรงดันของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วย

เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล	 การวัดก�าลังไฟฟ้า	

ตวัประกอบก�าลังและพลงังานไฟฟ้า	การวดัค่าความต้านทาน	ค่าความ

เหนี่ยวน�าและค่าความจุทางไฟฟ้า	 การวัดความถี่และคาบ/ช่วงเวลา	

สัญญาณรบกวน	อุปกรณ์ตรวจจับ	การสอบเทียบ

	 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-in-

terval	measurement;	noises;	transducers;	calibration

0307 204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electrical Instruments and Measurement  

 Laboratory

	 ปฏบิตักิารซึง่มเีนือ้หาสอดคล้องกบัวชิา	0307	203เครือ่ง

มือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

	 Laboratory	experiments	are	designed	and	con-

ducted	to	match	with	the	learning	process	and	subjects	in	

0307	203	Electrical	Instruments	and	Measurements

0307 205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Engineering Mathematics

	 จ�านวนเชิงซ้อน	ฟังก์ชันวิเคราะห์	 ลิมิตและอนุพันธ์ของ

ฟังก์ชันวิเคราะห์	สมการโคชี-รีมานต์	สมการลาปลาซ	การอินทิเกรต

เชิงซ้อน	อนุกรมก�าลัง	อนุกรมเทย์เลอร์	อนุกรมโลรองต์	ทฤษฎีบท

การอินทิเกรตเรซิดิว	เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์	ค่าเจาะจงและเวก

เตอร์เจาะจง

	 Complex	number;	 analytic	 function;	 limit	 and	

derivatives	of	analytic	functions;	Cauchy-Riemann	equation;	

Laplace	equation;	complex	integration;	power	series;	Tay-

lor	 series;	 Laurent	 series;	 residue	 integration	 theorem;	

matrices	and	determinants;	eigenvalues	and	eigenvectors

0307 207 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electromechanical Energy Conversion

 แหล่งก�าเนดิพลงังาน	วงจรแม่เหลก็	หลกัการของการแปร

สภาพพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานกลไฟฟ้า	 พลังงานและ

พลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก	ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลง	

แบบเฟสเดยีวและแบบสามเฟส	หลกัการของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าชนิด

หมุน	 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง	 วิธีการสตาร์ทมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงวิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส

ตรง	การต่อหม้อแปลงสามเฟส	พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแส

สลับ

	 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

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	 0307	 207	 การแปร

สภาพพลังงานกลไฟฟ้า

	 Laboratory	experiments	are	designed	and	con-

ducted	to	match	with	the	learning	process	and	subjects	in	

0307	207	Electromechanical	Energy	Conversion

0307 209 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electric Circuit Analysis

 ไซนูซอยด์และเฟสเซอร์	 การวิเคราะห์สถานะคงตัวของ

สัญญาณไซนูซอยด์	 การวิเคราะห์ก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ	ผลตอบ

สนองเชิงความถี่	 ฟังก์ชันถ่ายโอน	การพล็อตโบดี	 การก�าธรในวงจร

อนุกรมและวงจรขนาน	วงจรกรองสัญญาณ	การแปลงลาปลาซและ

การประยุกต์ใช้งานกับวงจรไฟฟ้า	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



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

194

0307 221 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Electronics Laboratory

 ปฏิบั ติ ก าร เกี่ ยวกับ เนื้ อหาร ายวิ ช า 	 0307 	 220	
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
	 Laboratory	 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

 ระบบดิจิทัลพ้ืนฐาน	 พีชคณิตแบบบูล	 เทคนิคการ
ออกแบบทางดจิทิลั	ลอจกิเกต	การลดขนาดตรรกะให้เลก็ทีส่ดุ	วงจร
เชิงประสมมาตรฐาน	วงจรเชิงล�าดับ	ฟลิปฟล็อป	วงจรเชิงล�าดับแบบ
ประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา	พีแอลเอ	รอมและแรม	วงจร
ค�านวณ	การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางตรรกะ
	 Basic	digital	 systems;	 boolean	 algebra;	 digital	
design	techniques;	logic	gates;	logic	minimization;	standard	
combinational	circuits;	sequential	circuits;	flip-flops;	syn-
chronous	and	asynchronous	sequential	circuits;	PLA;	ROM	
and	RAM;	arithmetic	circuits;	computer-aided	logic	design

0307 282 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 1(0-3-0)

 Digital CircuitLa boratory

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหารายวิชา	 0307	 281	หลักการ
วงจรดิจิทัล
	 Laboratory	experiments	are	designed	and	con-
ducted	to	match	with	the	learning	process	and	subjects	in	
0307	281	Principle	of	Digital	Circuits

0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Machines

 โครงสร้างเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ	 สมรรถนะใน
สถานะคงตวัและการวิเคราะห์เครือ่งจกัรกลไฟฟ้าแบบเหนีย่วน�าและ
แบบซิงโครนัส	เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน�าแบบเฟสเดียวและ
สามเฟส	 วิธีการสตาร์ทของมอเตอร์เหน่ียวน�าแบบหลายเฟสและ
มอเตอร์แบบซิงโครนัส	การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า
	 AC	machines	construction;	steady	state	perfor-
mance	and	analysis	of	induction	machines	and	synchronous	
machines;	 single	 phase	 and	 three	phase	 induction	ma-
chines;	 starting	methods	of	 polyphase	 induction	motors	

and	synchronous	motors;	protection	of	machines

0307 302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electrical Machine Laboratory

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	0307	301	เครื่องจักร

กลไฟฟ้า

	 Laboratory	experiments	are	designed	and	con-

ducted	to	match	with	the	learning	process	and	subjects	in	

0307	301	Electrical	Machines

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

 Power Transmission and Distribution

 โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก�าลัง	 วงจรก�าลังไฟฟ้ากระแส

สลับ	 ระบบเปอร์ยูนิต	 แหล่งก�าเนิดพลังงานไฟฟ้า	 แหล่งก�าเนิด

พลงังานและพลงังานทดแทน	คณุลกัษณะของโหลด	คณุลักษณะและ

การจ�าลอง	ของเครือ่งก�าเนดิ	คณุลกัษณะและการจ�าลองหม้อแปลงไฟ

ฟ้าก�าลงั	พารามเิตอร์และ	การจ�าลองของสายส่ง	พารามเิตอร์และการ

จ�าลองของเคเบิล	 ระบบส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้า	การจ่ายก�าลังไฟฟ้าของ

เครื่องก�าเนิดเบื้องต้น	การจ่ายโหลดอย่างประหยัด	อุปกรณ์ส�าหรับ

ระบบไฟฟ้าก�าลังพื้นฐานของ	การค�านวณความผิดพร่อง

	 Electrical	 power	 system	 structure;	AC	power	

circuits;	per	unit	system;	sources	of	electric	energy;	con-

ventional	and	renewable	energy	power	plants;	load	char-

acteristics;	 generator	 characteristics	 and	models;	 power	

transformer	characteristics	and	models;	transmission	line	

parameters	 and	models;	 cable	 parameters	 and	models;	

electrical	power	distribution	systems;	introduction	to	dis-

tributed	 generation;	 economic	 dispatch;	 power	 system	

equipment;	fundamental	of	fault	calculation

0307 340 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)

 Principle of Communication

 โครงข่ายสื่อสารประมวลแถบกว้าง	 ระบบการส่งผ่าน

ตัวกลางในการส่งผ่านเทคนิค	การกล�้าสัญญาณและการส่งผ่านแบบ

แอนะล็อกและดิจิทัล	การรวมส่งสัญญาณร่วมสื่อแบบแบ่งเวลาและ

ความถี่	การเข้าถึงหลายทาง	วิศวกรรมปริมาณการใช้	 โมเด็ม	การก

ล�า้สญัญาณแบบรหัสพลัส์	การส่งผ่านไมโครเวฟ	การส่งผ่านดาวเทียม

และการส่งผ่านเส้นใยน�าแสง

	 Integrated	broadband	communication	networks;	

transmission	 systems;	 transmission	media;	 analog	 and	

digital	transmission	and	modulation	techniques;	time	divi-

sion	multiplexing	 and	 frequency	 division	multiplexing;	
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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

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหารายวิชา	 0307	 340	หลักการ

สื่อสาร

	 Laboratory	experiments	are	designed	and	con-

ducted	to	match	with	the	learning	process	and	subjects	in	

0307	340	Principle	of	Communication

0307 360 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)

 Signals and Systems

 พ้ืนฐานของสัญญาณและระบบ	สัญญาณและระบบต่อ

เนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทางเวลา	 ระบบเชิงเส้นและไม่แปรตาม

เวลา	อนกุรมฟเูรยีร์	ผลการแปลงฟเูรยีร์	การแปลงลาปลาซ	การแปลง

ซ	ีทฤษฎกีารชกัตวัอย่าง	เทคนคิทนัสมยัในการวเิคราะห์สญัญาณและ

ระบบ

	 Basic	of	 signals	and	systems;	continuous-time	

and	 discrete-time	 signal	 and	 systems;	 linear	 and	 time	

variant	systems;	Fourier	series;	Fourier	transform;	Laplace	

transform;	 z	 transform;	 sampling	 theorem;	modern	 tech-

niques	in	signal	and	system	analysis

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

 Electrical Power System Analysis

 การค�านวณโครงข่ายสายส่งและจ่ายไฟฟ้า	 พื้นฐานของ

การไหลของโหลดการควบคุมการไหลของโหลด	 การวิเคราะห์การ

ลัดวงจรสมมาตร	การวิเคราะห์การลัดวงจรไม่สมมาตร	 เสถียรภาพ

ระบบไฟฟ้าก�าลังเศรษฐศาสตร์ทางด้านระบบไฟฟ้าก�าลังและการ

ประยุกต์ใช้งาน

	 Transmission	and	distribution	networks	calcula-

tion;	fundamental	of	load	flow;	load	flow	control;	symmetri-

cal	 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

 พืน้ฐานการป้องกนัระบบไฟฟ้าก�าลงัในทางปฏบิตั	ิการวดั

หม้อแปลงและตวัตรวจจบั	อปุกรณ์ป้องกนัและระบบการป้องกนั	การ

ป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน	 การป้องกัน	 แบ

บดฟิเฟอเรนเชียล	การป้องกนัสายส่งด้วยรเีลย์ระยะทาง	การป้องกนั

สายส่งด้วยไพล็อตรีเลย์	การป้องกันมอเตอร์	การป้องกันหม้อแปลง	

การป้องกันเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 การป้องกันในเขตของบัส	 อุปกรณ์

ป้องกันเบื้องต้นแบบดิจิทัล

	 Fundamental	of	protection	practices;	instrument	

transformer	and	transducers;	protection	devices	and	pro-

tection	 systems;	 overcurrent	 and	 earth	 fault	 protection;	

differential	 protection;	 transmission	 line	 protection	 by	

distance	relaying;	transmission	line	protection	by	pilot	re-

laying;	motor	protection;	transformer	protection;	generator	

protection;	 bus	 zone	 protection;	 introduction	 to	 digital	

protection	devices

0307 405 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical System Design

 แนวคิดการออกแบบระบบไฟฟ้าพื้นฐาน	 รหัสและ

มาตรฐานส�าหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้ารูปแบบการจ�าหน่ายระบบ

ไฟฟ้าก�าลัง	 การก�าหนดขนาดสายไฟและเคเบิล	 ทางเดินสายไฟฟ้า	

อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	 การค�านวณโหลด การ

ปรับปรุงตัวประกอบก�าลัง	 และการออกแบบวงจร	 ชุดตัวเก็บประจุ	

การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า	 การออกแบบวงจร

มอเตอร์	โหลดสายป้อน	และตารางหลกั	ระบบไฟฟ้าก�าลงัฉกุเฉนิการ

ค�านวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	 ระบบการต่อลงดินส�าหรับการติดตั้ง

ทางไฟฟ้า

	 Basic	 design	 concepts;	 codes	 and	 standards;	

power	distribution	schemes;	electrical	wires	and	cables;	

raceways;	electrical	equipment	and	apparatus;	load	calcu-

lation;	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
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0307 409 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6)

 Power Plants and Substations

 เส้นโค้งโหลด	โรงจกัรไฟฟ้าดเีซล	โรงจกัรไฟฟ้าพลงัไอน�า้	
โรงจกัรไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส	โรงจกัรไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม	โรงจกัร
ไฟฟ้าพลังน�้า	โรงจักรพลังนิวเคลียร์	แหล่งพลังงานทดแทน	การจ่าย
โหลดอย่างประหยัด	 ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย	 อุปกรณ์สถานี
ไฟฟ้าย่อย	การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย	การท�างานอัตโนมัติของสถานี
ไฟฟ้าย่อย	การป้องกันฟ้าผ่าส�าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย	ระบบการต่อลง
ดิน
	 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

 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	 หลักการ
วงจรแปลงผันก�าลังงาน	วงจรแปลงผันก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นก
ระแสตรง	วงจรแปลงผนัก�าลงัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง	วงจร
แปลงผนัก�าลงัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสสลบั	วงจรแปลงผนัก�าลงั
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ
	 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

 ปฏิบั ติ ก าร เกี่ ยวกับ เนื้ อหาร ายวิ ช า 	 0307 	 410	
อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง
	 Laboratory	experiments	are	designed	and	con-
ducted	to	match	with	the	learning	process	and	subjects	in	
0307	410	Power	Electronics

0307 419 การกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Storages

 	หลักการกักเก็บพลังงาน	เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน	
ระบบกกัเกบ็พลงังาน	โครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทนัสมยั	ระบบกกัเกบ็
พลังงานด้วยแบตเตอร่ี	 โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ	 ระบบกักเก็บ

พลังงานด้วยเซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับพลังงานลม

 Principle	 of	 energy	 storages;	 energy	 storage	

technology;	energy	storages	system;	grid	modernization;	

battery	 energy	 storage	 system;	 pumped-storage;	wind	

hydrogen	hybrid	system

  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	 3	

หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

0307 380 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6)

 Microprocessor

 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น	

โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์	 การ

จดัการหน่วยความจ�า	การเชือ่มต่อ	การขดัจงัหวะ	การเชือ่มต่ออนิพตุ

และเอาต์พุต	 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษา

ระดับสูง	 การประยุกต์ใช ้งานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโคร

คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

	 Basic	 of	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	elec-

trical	and	electronic	device

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

 Power Electronic Circuits Simulation

 โปรแกรม	 PSpice	 -ข้ันแนะน�า	 การใช้งานโปรแกรม	

PSpice	 วงจรเรียงกระแส	 วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระ

แสตรง	วงจรแปลงผนัก�าลงัฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั	วงจรเรยีง

กระแสแบบควบคุมแรงดันขาออก	วงจรแปลงผันก�าลังไฟฟ้ากระแส

สลบัเป็นกระแสสลบั	วงจรแปลงผนัแบบเรโซแนนท์	การควบคุมวงจร

แปลงผัน	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
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0307 382 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในระบบ 3(3-0-6)

 ไฟฟ้าก�าลัง

 Optimization Techniques in Electrical Power  

 Systems

 การควบคุมความถีโ่หลดและการจ่ายโหลดอย่างประหยดั
เบื้องต้น	เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด	การควบคุมความถี่โหลด	
ผลของตัวควบคุมที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมความถี่โหลด	การ
จ่ายโหลดอย่างประหยัดและขั้นตอนวิธีฝูงผึ้ง	 การจ่ายโหลดอย่าง
ประหยัดและวิธีค้นหาแบบต้องห้ามหลายชุด
	 Basic	 of	 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	econom-
ic	dispatch	and	mutiple	tabu	search

0307 406 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Network Analysis and Synthesis

 การก�าหนดลักษณะเฉพาะของโครงข่าย	 ทอพอโลยีของ
โครงข่าย	การวิเคราะห์โครงข่ายแบบปม	การวิเคราะห์โครงข่ายแบบ
วงรอบและแบบเซตคัต	สมการสถานะ	ฟังก์ชนัโครงข่ายและพลงังาน
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรกรอง	 การประมาณ	 ความไว	 การ
สังเคราะห์วงจรแพสชีพ	 มูลฐานของ	การสังเคราะห์วงจรกรองแอก
ทีฟ	 วงจรไบควอดป้อนกลับแบบบวกและแบบลบ	 วงจรขยายไบค
วอด
	 Characterization	of	networks;	network	topology;	
nodal	network	analysis;	loop	and	cut-set	network	analysis;	
state	equations,	network	functions	and	energy;	basic	prin-
ciple	of	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

 	 คุณภาพและมลพิษในระบบไฟฟ้าก�าลัง	แหล่งก�าเนิด
ฮาร์มอนิกผลกระทบจากฮาร์มอนิก	การวัดฮาร์มอนิก	มาตรฐานระ
ดับฮาร์มอนิก	 การผ่านทะลุของฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก�าลัง	 การ
ก�าจัด	ฮาร์มอนิก
	 Quality	and	pollution	in	power	systems;	harmon-
ic	 sources;	 harmonic	 effects;	 harmonic	measurements;	
standard	of	harmonic	level;	harmonic	penetration	in	power	
systems;	harmonic	elimination

0307 408 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Engineering Materials

 โครงสร ้างของวัสดุ	 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ	

คุณสมบัติทางสนามแม่เหล็กของวัสดุ	 คุณสมบัติทางแสงของวัสด	ุ

ความน�าทางไฟฟ้า	ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสารกึง่ตวัน�า	สภาพการเป็น

ตวัน�าไฟฟ้าอย่างยิง่ยวด	ไดอเิลก็ตรกิแบบของแข็ง	ของเหลวและแก๊ส	

การประยุกต์ใช้วัสดุเป็นวัสดุในงานไฟฟ้าก�าลัง

	 Structure	 of	materials;	 electrical	 properties	 of	

materials;	magnetic	properties	of	materials;	optical	proper-

ties	of	materials;	electrical	conductors;	basic	knowledges	

of	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

 การควบคุมวงจรควบคุมการหมุนกลับ	 การควบคุม

ความเร็ว	และวงจรเบรก	การควบคุมมอเตอร์ขนาดใหญ่โดยวิธีการ

ลดแรงดันเม่ือเริ่มเดินเครื่อง	 การเริ่มเดินมอเตอร์ขนาดใหญ่	 การ

ควบคุมความเร็ว	 การควบคุมมอเตอร์แบบวาวโรเตอร์	 การป้องกัน

โหลดเกิน

	 Controlling	 of	motion	 control	 reversing;	 speed	

control;	braking	circuits;	controlling	of	large	electric	motors	

using	 reduced	 voltage	 starting	methods;	 high	 capacity	

motor	starters;	speed	control;	wound	rotor	controllers;	over	

load	protections

0307 413 วิศวกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง 3(3-0-6)

 Illumination Engineering

 แหล่งก�าเนดิแสง	แสงและส	ีดวงโคม	การส่องสว่างมลูฐาน	

วธิลีเูมน	วธิจีดุ-จดุ	เทคนคิการให้แสงสว่างภายในอาคาร	เทคนคิการ

ให้แสงสว่างภายนอกอาคาร

	 Light	sources;	light	and	color;	luminaries;	basic	

illumination;	 lumen	method;	point-point	method;	 interior	

lighting	techniques;	exterior	lighting	techniques
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0307 414 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)

 High Voltage Engineering

 การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าแรงสงูและแรงดนัไฟฟ้าเกนิใน
ระบบไฟฟ้าก�าลัง	การก�าเนิดไฟฟ้าแรงสูงส�าหรับการทดสอบ	เทคนิค
การวัดไฟฟ้าแรงสูง	 ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน	
การเบรคดาวน์ของไดอิเล็กตริกท่ีเป็นแก๊ส	 ของเหลว	 และของแข็ง	
เทคนิคการทดสอบด้วยไฟฟ้าแรงสูง	ฟ้าผ่าและการป้องกัน	การจัด
สัมพันธ์ของฉนวน
	 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

0307 415 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6)

 Solar Energy Engineering

 ทฤษฎกีารแผ่รงัสขีองดวงอาทติย์	การประเมนิค่าพลงังาน
และต�าแหน่งทีต้่องการ	การออกแบบแผงรบัพลงังานแสงอาทติย์	การ
ค�านวณหาสมรรถนะของกระบวนการ	สมบตักิารแผ่รงัสขีองวสัดทุบึ
แสงและวัสดุโปร่งแสง	แผงรับแสง	 ระบบจัดเก็บพลังงาน	หลักการ
และเศรษฐศาสตร์	การประยกุต์ใช้พลงังานแสงอาทติย์ส�าหรบัอาคาร	
การอบแห้ง	 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนและกระบวนการ
ท�าความเย็น	การออกแบบระบบที่ดีที่สุด
	 solar	radiation,	evaluation	of	energy	and	desired	
positions;	 design	 of	 solar	 panels,	 calculation	 of	 process	
performance;	radiation	properties	of	opaque	and	transpar-
ent	materials,	collectors,	energy	storage	system;	concept	
and	economics;	solar	applications	to	buildings,	industrial	
process	heat;	thermal	conversion	to	electrical	energy	gen-
eration	and	evaporative	processes;	system	optimization

0307 416 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Conservation and Management

 พ้ืนฐานของความมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน	หลักการ
ของความมปีระสทิธภิาพด้านพลงังานในอาคารและอตุสาหกรรม	การ
จดัการโหลด	กฎและข้อบงัคบัในการอนรุกัษ์พลงังาน	การจดัการและ
การวเิคราะห์พลงังานในอาคารและอตุสาหกรรม	หลกัการใช้พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพในระบบแสงสว่าง	ระบบปรบัอากาศและมอเตอร์
ในงานอุตสาหกรรม	การผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมการ

อนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

	 Fundamental	 of	 energy	 efficiency;	 principle	 of	

energy	efficiency	in	building	and	industry;	 load	manage-

ment;	laws	and	regulations	of	energy	conservation;	energy	

management	and	analysis	in	building	and	industrial;	tech-

nical	aspects	to	use	energy	efficiently	in	lighting	systems,	

heating	and	ventilating	and	air-conditioning	(HVAC)	sys-

tems,	industrial	motor;	co-generation;	energy	conservations	

and	economic	analysis

0307 417 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6)

 Renewable Energy

	 ระบบพลังงานต่าง	 ๆ	 และแหล่งพลังงานหมุนเวียนขั้น

แนะน�า	ศกัยภาพของแหล่งพลงังาน	หมุนเวยีน	ความแตกต่างระหว่าง

เทคโนโลยีพลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน	 เทคโนโลยี

พลังงาน	หมุนเวียนจากแหล่งพลังงานต่าง	ๆ	การเก็บสะสมพลังงาน	

กฎหมาย	ระเบียบ	และนโยบายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน	มุมมอง

ด้านเศรษฐศาสตร์

	 Introduction	 to	energy	systems	and	renewable	

energy	resources;	potential	of	renewable	resources;	differ-

ence	of	conventional	and	renewable	energy	technologies;	

renewable	technologies;	energy	storages;	laws,	regulations,	

and	policies	of	renewable	energy;	economics	aspects

0307 418 การแปลงรูปก�าลังไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Power Conversions

 คุณลักษณะของอุปกรณ์การแปลงรูปก�าลังไฟฟ้า	 หลัก

การวงจรแปลงผันก�าลังงาน	 การแปลงผันแรงดันเป็นกระแส	 การ

แปลงผันกระแสเป็นแรงดัน	 การแปลงผันก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ

เป็นกระแสตรง	การแปลงผันก�าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง	

วงจรแปลงผันก�าลงัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสสลบั	วงจรแปลงผัน

ก�าลงัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั	กระบวนการการแปลงรปูก�าลงั

ไฟฟ้า

 Characteristics	 of	 electrical	 power	 conversion	

devices;	principles	of	power	converters;	voltage	to	current	

conversions;	 current	 to	 voltage	 conversions;	AC	 to	DC	

conversions;	DC	to	DC	conversions;	AC	to	AC	conversions;	

DC	to	AC	conversions;	electrical	power	conversion	process
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0307 420 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Selected Topics in Electrical Engineering

	 ศกึษาเรือ่งคดัสรรทางวศิวกรรมไฟฟ้าภายใต้การดูแลของ

อาจารย์ผู้สอน

	 Study	in	the	interested	topic	of	electrical	engi-

neering,	under	the	supervision	of	an	instructor

0307 422 วงจรอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Voltage Reference Circuits

 ทรานซิสเตอร์เบื้องต้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 วงจร

อิเล็กทรอนิกส์	 วงจรสะท้อนกระแสหลักการอ้างอิงแรงดัน	 วงจร

อ้างอิงแรงดันแบนด์แกป

	 Transistor	 principles;	 electronic	devices;	 elec-

tronic	circuit;	current	mirror,concept	of	voltage	reference;	

band-gap	reference	circuit

0307 424 การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Electronic Circuit Applications

 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน	ทรานซิสเตอร์เบ้ืองต้น	 อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	วงจรอิเล็กทรอนิกส์	วงจรกรองสัญญาณ	วงจรรักษา

ระดับแรงดัน	และการประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

	 Basic	electronics;	basic	of	transistor;	electronic	

devices;	electronic	circuit;	filter	circuit;	voltage	reference	

circuit;	electronic	circuit	applications

0307 426 การออกแบบระบบสวิตชิ่ง 3(3-0-6)

 Switching System Design

 การวางแผนโครงข่าย	ช่องทางของการส่งสญัญาณข่าวสาร

โดยตรงในโครงข่าย	CCIS	ระบบสวิตชิ่งที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	

ความสามารถของ	SPC	และสถาปัตยกรรมของการส่งสัญญาณ	การ

ปฏิบัติงานของโครงข่าย	CCIS	และ	SPC	การบริการที่ใช้	calling	-	

cards	ส่วนประกอบที่เป็นดิจิทัลใน	TSW	หน้าที่ของวงจรสายผู้เช่า	

การรวบรวมและการชิโครไนซ์เซซั่นระบบการควบคุม	และ	DTSW

	 Network	plans;	routing	of	direct	signaling	in	CCIS	

network,computer	controlled	switching	systems;	SPC	ca-

pabilities	and	signaling	architecture;	CCIS	and	SPC	network	

performances;	calling	card	services;	digital	elements	inTSW;	

functions	 of	 subscriber	 line	 circuits,	 concentration	 and	

synchronization;	controlsystems	and	DTSW

0307 428 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3(3-0-6)

 Bio-Medical Electronics

 พื้นฐานและศัพท์บัญญัติเฉพาะทางด้านสรีรวิทยา	 การ

ก�าเนิดและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสัญญาณไฟฟ้าทางชีวภาพของ

หวัใจ	สมอง	และกล้ามเนือ้	ลกัษณะพลวตัของเครือ่งมอืทางการแพทย์	

สญัญาณรบกวนและเสถยีรภาพของระบบวงจรทางชวีภาพต่าง	ๆ 	การ

ประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับใช้ในการรักษาคนไข้	 วิธีการกรอง

สัญญาณไฟฟ้า	ความปลอดภัยของคนไข้	 ทรานสดิวเซอร์และอีเล็ก

โตรด	 ส�าหรับใช้ในการวัดทางชีวภาพ	 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับอัลทรา

โซนคิ	การโทรมาตรคอมพวิเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ทีใ่ช้ทางการ

แพทย์

	 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;	trans-

ducer	and	electrode	for	biophysical	measurements;	specials	

topics	in	ultrasonic;	telemetry	biomedical	computers	and	

microprocessors	and	related	materials

0307 429 การออกแบบวงจรรวมวีแอลเอสไอ 3(3-0-6)

 VLSI Design

 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม	 เทคโนโลยีการผลิตวงจร

รวมท่ีใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์	 มอสทรานซิสเตอร์	 และ

ทรานซสิเตอร์แบบไบ-ซมีอส	วงจรรวมตระกลูต่าง	ๆ 	ทัง้แบบอนาลอ็ก

และดจิทิลั	วงจรรวมแบบโปรแกรมค่าได้	วงจรรวมแบบใช้งานเฉพาะ	

วงจรรวมส�าหรับวัตถุประสงค์พิเศษ

	 IC	fabrication	technology;	IC	fabrication	process-

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

transistor;	 various	 families	 of	 analog	 and	 digital	 ICs;	

programmable	ICs,	application-specific	ICs;	special	purpos-

es	ICs

0307 430 หลักการและการประยุกต์ใช้เลเซอร์ 3(3-0-6)

 Laser Principle and Applications

 แสงและการเกิดแสงเมื่อถูกกระตุ้น	 ออปติคอลเรโซเน

เตอร์	เลเซอร์แบบต่าง	ๆ	เทคนิคการมอดูเลชัน	เลเซอร์ก�าลังสูง	การ

รวมล�าแสงเลเซอร์โฮโลกราฟฟี่	 การน�าเลเซอร์ไปใช้งานใน	 ด้าน

อุตสาหกรรม	การแพทย์และการสื่อสาร
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	 Ligth	and	exitation	source;	optical	resonant;	la-

sers;	modulation	 technique;	power	 laser;	 hi-low	graphy;	

industrial	laser;	medical	laser	and	communication	laser

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

 Electronics for Agriculture

 พ้ืนฐานของระบบเกษตรกรรม	เซนเซอร์และทรานดวิเซอร์	

การประมวลผลสัญญาณ	ระบบสมองกลฝังตัว	 ระบบควบคุม	การ

ประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ส�ารับเกษตรกรรม

	 Basics	of	agriculture	system;	sensor	and	trans-

ducer;	signal	processing;	embedded	system;	control	system;	

electronic	and	computer	applications	for	agriculture

0307 432 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Elementary Magnetic Data Storage Technology

	 ระบบคอมพิวเตอร์	 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	พื้นฐาน

ทฤษฎีแม่เหล็ก	 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กแบบด้ังเดิม	

หัวบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก	สื่อบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก	เทคโนโลยี

การบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กแบบความร้อนเข้าช่วย

	 Computer	system;	data	storage	basic;	fundamen-

tals	of	magnetism;	Conventional	magnetic	recording	tech-

nology;	 recording	magnetic	 head;	 recording	magnetic	

media;	heat-assisted	magnetic	recording

0307 433 ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในอุปกรณ์ 3(3-0-6)

 อิเล็กทรอนิกส์

 Electrostatic Discharge Effects in Electronic  

 Devices

 การก�าเนิดของไฟฟ้าสถิต	 โครงสร้างของสารก่ึงตัวน�า	

โครงสร้างวัสดุแม่เหล็ก	 ผลของความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต	

มาตรฐานการทดสอบไฟฟ้าสถิต	 แบบจ�าลองการทดสอบไฟฟ้าสถิต	

การป้องกันไฟฟ้าสถิต

	 Electrostatic	 dischargegeneration,solid-state	

devicesstructure;	magnetic	devices	structure;	electrostatic	

discharge	effect;	electrostatic	discharge	testing	standard;	

electrostatic	 discharge	 testing	model;	 electrostatic	 dis-

charge	protection

0307 439 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Selected Topics in Electronic Engineering

 เรือ่งคดัสรรทางวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ภายใต้การดแูล

ของอาจารย์ผู้สอน

	 The	 interested	 topic	of	electronic	engineering,	

under	the	supervision	of	an	instructor

0307 442 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)

 Digital Signal Processing

 สญัญาณแบบต่อเนือ่งและแบบไมต่อ่เนื่อง	การวิเคราะห์

สเปกตรมั	เดซเิมชนั	และ	การประมาณค่าภายในช่วง	การแปลงอตัรา

การสุม่	การแปลงฟรูเิยร์แบบไม่ต่อเนือ่ง	วธิกีารความน่าจะเป็นในการ

ประมวลสัญญาณดิจิทัล	การออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิด

การตอบสนองอมิพลัส์จ�ากดัและไม่จ�ากดั	พหอุตัราและฟิลเตอร์แบงค์	

การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเนื่อง	 การประยุกต์ใช้งานการประมวล

สญัญาณดจิทิลัเบือ้งต้น	เช่น	การประมวลผลภาพ	เสยีงพดู	และเสยีง	

การประมวลผลของอาร์เรย์	และการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน

	 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	applica-

tions

0307 445 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)

 Antenna Engineering

 นิยามมูลฐานและทฤษฎี	 แหล่งก�าเนิดแบบจุดชนิดไอโซ

ทรอปิก	รูปแบบสนาม	และก�าลัง	สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราการ

ขยาย	ประสิทธิภาพโพลาไรเซชันของคลื่น	 อินพุตอิมพิแดนซ์	 และ

ความกว้างแถบความถี่	 สมการสายส่งของฟรีส	 การแผ่พลังงานจาก

กระแสส่วนย่อย	ผลของกรานด์	คุณสมบัติการแผ่พลังงานของสาย

อากาศเส้นลวด	สายอากาศแบบอาร์เรย์	สายอากาศแบบยากอิดูา	สาย

อากาศแบบรายคาบล็อก	สายอากาศแบบช่อง	สายอากาศไมโครสตริ

ป	สายอากาศสมัยใหม่ส�าหรับการประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบัน	การวัด

คุณลักษณะของสายอากาศ

	 Basic	 definitions	 and	 theory;	 isotropic	 point	

source;	power	and	field	patterns;	directivity	and	gain;	effi-

ciency	of	wave	polarization;	 input	 impedance	and	band-
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width;	Friis	transmission	equation,	radiation	from	current	

elements;	ground	effects;	radiation	properties	of	wire	an-

tenna;	array	antenna;	Yagi-Uda	antenna	and	log-periodic	

antenna;	 aperture	 antenna;	microstrip	 antenna;	modern	

antenna	for	current	applications;	antenna	characteristics	

measurement

0307 448 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6)

 Microwave Engineering

 ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์	 คลื่นระนาบ	 สายส่ง

ไมโครเวฟและท่อน�าคลืน่	การวเิคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ	อมิพิแดน

ซ์	 และแรงดันและกระแสสมมูล	 เมตริกซ์เอส	 กราฟการไหลของ

สัญญาณ	การแมตซ์และการปรับอิมพิแดนซ์	เรโชเนเตอร์ไมโครเวฟ	

ตัวแบ่งก�าลังและคัปเปลอร์	 แบบมีทิศทาง	ตัวกรองไมโครเวฟ	ลิงค์

ไมโครเวฟแบบจดุต่อจุด	ระบบเรดาร์	การแพร่กระจายคลืน่ไมโครเวฟ	

พื้นฐานการวัดไมโครเวฟ	และการประยุกต์ไมโครเวฟ

	 Review	of	Maxwell’s	 equations,	 plane	waves;	

microwave	transmission	lines	and	waveguides;	microwave	

network	analysis;	impedance	and	equivalent	voltage	and	

current;	the	s	matrix;	signal	flow	graphs,	impedance	match-

ing	and	tuning,	microwave	resonators;	power	dividers	and	

directional	couplers;	microwave	filters;	point-to-point	mi-

crowave	link;	radar	system;	microwave	propagation;	basic	

of	microwave	measurement;	applications

0307 449 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6)

 Satellite Communication

 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการสื่อสารดาวเทียม	ลักษณะ

ของวงโคจร	 การกล�้าสัญญาณและการมัลติเพลกซ์	 การเข้ารหัส	

เทคนิคการเข้าถึงหลายทาง	การออกแบบการเชื่อมโยงดาวเทียม	ผล

ของการแพร่กระจาย	สถานภีาคพืน้ดนิและโครงข่ายสถานภีาคพืน้ดนิ

ขนาดเล็ก

	 Theory	and	practice	of	satellite	communications;	

orbital	aspects;	modulation	and	multiplexing,	coding;	mul-

tiple	access	techniques;	satellite	link	design;	propagation	

effects;	earth	 terminals	and	very	small	 aperture	 terminal	

network

0307 450 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6)

 Optical Communication

 แสง	ฟิสิกส์สถานะของแข็ง	 การกล�้าสัญญาณของแสง	

อปุกรณ์แสดงผล	หลกัการท�างานของเลเซอร์	ชนดิของเลเซอร์	เทคนคิ

และการประยกุต์ของเลเซอร์	โฟโตดเีทกเตอร์	ท่อน�าคลืน่แบบ	เส้นใย

แสง

	 Light,	 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

 อเิลก็ทรอนกิส์ขัน้พืน้ฐาน	ทรานซสิเตอร์เบ้ืองต้น	อปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	 วงจรอิเล็กทรอนิกส์	 การกรองสัญญาณ	การกรอง

สญัญาณพาสซพี	การกรองสญัญาณแอคทพี	และวงจรกรองสญัญาณ

	 Basic	 electronics;	 basic	 transistor;	 electronic	

devices;	electronic	circuit;	filtering,	passive	filters;	active	

filters;	filter	circuits

0307 452 การประยุกต์ใช้งานอภิวัสดุ 3(3-0-6)

 Metamaterial Applications

 แนวคดิพืน้ฐานของอภวิสัด	ุค�าจ�ากดัความ	คณุสมบติัทาง

แม่เหลก็ไฟฟ้าของอภวิสัดกุระบวนการประดษิฐ์อภิวสัด	ุการประยกุต์

ใช้งานอภิวัสดุ

	 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

 ทบทวนทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	 คุณสมบัติทางแม่

เหลก็ไฟฟ้าของวัสด	ุเทคนคิการหาสมบตัทิางแม่เหลก็ไฟฟ้าของวสัดุ

	 Review	of	electromagnetic	field	theory;	electro-

magnetic	properties	of	materials;	techniques	for	determi-

nation	of	electromagnetic	properties	of	materials
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0307 456 สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ 3(3-0-6)

 วิธีการลดทอน

 EMI and Noise Reduction Techniques

 พ้ืนฐานของสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า	 การลด

สัญญาณรบกวนด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	การซิลด์	การต่อกราวด์	การกรอง	

วธิกีารวดัสญัญาณรบกวนทางแม่เหลก็ไฟฟ้าและการควบคมุเพือ่ให้

เป็นไปตามมาตรฐาน	ปัญหาของสัญญาณรบกวนและวิธีการแก้ไข

ปัญหาโดยเฉพาะในวงจรไฟฟ้า

	 Fundamental	of	E.M.	noise;	techniques	for	noise	

reduction,	shielding,	grounding,	filtering;	measurement	of	

EMI	to	comply	with	government	regulation;	EMI	problems	

and	solutions	to	electrical	circuit

0307 457 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงด้วยภาษา 3(3-0-6)

 วีเอชดีแอล

 Advanced Digital System Design with VHDL

 ภาษาพรรณนาฮาร์ดแวร์ขัน้แนะน�า	ภาษาวเีอชดแีอล	การ

ออกแบบเชิงโครงสร้างและการออกแบบเชิงพฤติกรรม	แนวคิดการ

จ�าลองภาษาวีเอชดีแอล	ทบทวนการออกแบบวงจรเชิงตรรกะดิจิทัล

พ้ืนฐาน	ตรรกะเชิงการจัดแบบสองชั้น	ตรรกะเชิงการจัดแบบหลาย

ชั้น	อุปกรณ์ตรรกะแบบท�าโปรแกรมได้	วงจรค�านวณ	การออกแบบ

ตรรกะเชิงล�าดับ	 การออกแบบเคร่ืองสถานะจ�ากัด	 การท�าเคร่ือง

สถานะจ�ากัดให้เหมาะท่ีสุด	 การท�าเคร่ืองสภาวะจ�ากัด	 ตรรกะเชิง

ล�าดับแบบไม่ประสานเวลา

	 Introduction	to	hardware	description	language;	

VHDL;	 structural	 design	 and	 behavioral	 design;	VHDL	

simulation	concepts;	 review	of	basic	digital	 logic	circuit	

design;	two-level	combinational	logic;	multi-level	combina-

tional	logic;	programmable	logic	devices;	arithmetic	circuits;	

sequential	logic	design;	finite	state	machine	design;	finite	

state	machine	optimization;	finite	state	machine	implemen-

tation;	asynchronous	sequential	logic

0307 458 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6)

 Internet of Things

 อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่ขัน้แนะน�า	ปัจจยัหลกัในแนวคดิ

ของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 มุมมองธุรกิจของอินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิง่	ข้อมลูขนาดใหญ่และเทคโนโลยคีวามหมาย	เทคโนโลยโีน้ม

น้าวจติใจและการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมมนษุย์	การประยุกต์ใช้

งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

	 Introduction	to	Internet	of	Things;	key	concepts	

of	 Internet	of	Things;	business	aspects	of	 the	 Internet	of	

Things;	big	data	 and	 semantic	 technologies;	persuasive	

technologies	and	human	behavioral	change;	applications	

of	Internet	of	Things

0307 459 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร 3(3-0-6)

 Selected Topics in Communication Engineering

 ศึกษาเร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสารภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ผู้สอน

	 Study	in	the	interested	topic	of	communication	

engineering,	under	the	supervision	of	an	instructor

0307 460 เครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Instrumentation and Control

 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน	แหล่งจ่าย	ทรานซิสเตอร์เบื้องต้น	

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พิเศษส�าหรับโรงจักรไฟฟ้า	วงจรขยาย	หลอด

สญูญากาศ	การทดสอบอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	ตวัน�าและขัว้ต่อ	แผง

วงจร	 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์	 และผังการควบคุมกระบวนการ

อิเล็กทรอนิกส์

	 Basic	 electronics;	 power	 supplies;	 transistor	

principles;	specialized	electronic	devices	for	power	plant;	

operational	amplifiers;	vacuum	tubes;	electronic	test	equip-

ment;	 cable	 and	wire	 terminations;	 circuit	board	 repair;	

electronic	control	systems	and	electronic	process	control	

diagrams

0307 461 การควบคุมระบบหุ่นยนต์ 3(3-0-6)

 Autonomous Robot Control Systems

 พืน้ฐานการควบคุมระบบหุน่ยนต์	การสือ่สาร	การสัง่การ

และประสานงานในระบบหุ่นยนต์	การควบคุมแบบกระจาย	และการ

ประยุกต์ใช้งาน

	 Basic	of	autonomous	multirobot	systems;	com-

munication,	 cooperation	 and	 coordination	 in	multirobot	

systems;	distributed	control	and	its	applications
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0307 462 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ใน 3(3-0-6)

 ระบบวัดคุม

 Microprocessor Applications in Instrumentation  

 and Control

 พืน้ฐานของระบบควบคมุ	ระบบหลายหน่วยประมวลผล	

เซนเซอร์และทรานสดวิเซอร์ส�าหรบัใช้งานในระบบควบคมุ	การเชือ่ม

ต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับวงจรแปลงสัญญาณ	 การใช้ไมโคร

โปรเซสเซอร์ส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและควบคุมตามเวลาจริง	

การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ส�าหรับระบบควบคุม

	 Basic	of	control	system;	multiprocessor	systems;	

sensor	 and	 transducer	 for	 control	 system;	 interfacing	 of	

microprocessor	and	converter	circuits;	microprocessor	real	

time	data	acquisition	and	control;	microprocessor	applica-

tions	in	control	systems

0307 463 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(3-0-6)

 Robotics Engineering

 การออกแบบ	การวิเคราะห์	 การควบคุมและการด�าเนิน

งานของกลไกหุ่นยนต์	การใช้พิกัดเอกพันธ์ทางด้านจลนศาสตร์และ

พลศาสตร์	 การวางทิศทางด้วยกล้องเซนเซอร์และตัวขับเร้า	 การ

ควบคุม	การวางแผนงาน	วิสัยทัศน์และปัญญาการประยุกต์ใช้

	 Design,	analysis,	control,	and	operation	of	robot-

ic	mechanisms;	use	of	homogeneous	coordinates	for	kine-

matics	 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

 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติทาง

อุตสาหกรรม	เซนเซอร์	ระบบ	ไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก	อุปกรณ์

ส ่งก�าลังแบบไฟฟ้า	 พีแอลซี	 และพื้นฐานการเขียนโปรแกรม	

เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและการโปรแกรมพื้นฐาน	พื้นฐานการใช้

หุ่นยนต์ในงานด้านอุตสาหกรรม

	 Basic	knowledges	of	industrial	automation	sys-

tems;	sensors;	hydraulic	and	pneumatic	systems;	electrical	

actuators;	 programmable	 logic	 controllers	 (PLCs),	 basic	

programming;	numerical	control	machine	and	basic	pro-

gramming;	basic	of	robots	in	industrials

0307 469 การควบคุมยานไร้คนขับ 3(3-0-6)

 Unmanned Vehicle Control

 เซนเซอร์	 การรวมเซนเซอร์	 เทคนิคการกรองสัญญาณ	

การรับส่งข้อมูลทางไกล	 การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร	์

โครงสร้างยานขนาดเลก็การควบคมุยานขนาดเลก็แบบอตัโนมตั	ิการ

ประยุกต์ใช้งานของยานไร้คนขับ

	 Sensors;	sensors	 fusion;	signal	filter	technique;	

data	 telemetry;	consrrol	system	by	microcontroller;	small	

vehicle	structure;	small	vehicle	automatic	control;	applica-

tion	of	unmanned	vehicle	and	its	application

0307 470 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม 3(3-0-6)

 Selected Topics in Control Engineering

 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุมภายใต้การดูแลของ

อาจารย์ผู้สอน

	 Tthe	 interested	 topic	 of	 control	 engineering,	

under	the	supervision	of	an	instructor

0307 471 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Numerical Methods for Electrical Engineering

 ระเบยีบวธิเีชิงตวัเลข	การประมาณฟังก์ชนัโดยใช้อนกุรม

เทย์เลอร์	ค่าคลาดเคลื่อนจากการค�านวณ	ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อ

การใช้งานแบบต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	 รากของสมการ	การแก้ระบบ	 เชิง

เส้น	การประมาณค่าในช่วง	การประมาณค่าโดยใช้วิธีก�าลังสองน้อย

ทีส่ดุ	การหาปรพินัธ์และการหาอนุพันธ์	การหาค�าตอบของสมการและ

ระบบสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ	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	differ-

ential	equations	and	systems	of	ordinary	differential	equa-

tions,	and	eigenvalue	problems

0307 472 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

 Computer Architecture

 แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรม	 และการจัดองค์

ประกอบคอมพิวเตอร์	 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์	 ระเบียบ	 วิธีการ

ออกแบบ	การประเมินสมรรถนะ	สถาปัตยกรรมซีพียู	ชุดค�าสั่ง	การ

ออกแบบเอแอลยู	 การควบคุมแบบฮาร์ดไวร์และโปรแกรมจุลภาค	
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ล�าดบัช้ันของหน่วยความจ�า	หน่วยความจ�าเสมอืน	หน่วยความจ�าแคช	

สถาปัตยกรรมรบัเข้า/ส่งออก	การขดัจงัหวะและดเีอม็เอ	การประมวล

ผล	แบบขนาน	ตัวประมวลผลแบบสายท่อ	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;	 in-
put-output	 architectures;	 interrupts	 and	DMA;	 parallel	
processing;	pipelined	processors;	multiprocessors

0307 473 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6)

 Data Structures and Database Management

 แนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล	ข้อก�าหนดและการ
ออกแบบโปรแกรม	ข้อมูลนามธรรมแบบกองซ้อนและแบบคิว	การ
จัดสรรแหล่งเก็บข้อมูลแบบพลวัต	การสร้างกองซ้อนและคิวโดยใช้
โครงสร้างข้อมลูชนดิเชงิเส้นแถวล�าดบัและโครงสร้างข้อมลูแบบเช่ือม
ต่อ	การเลือกข้อมูลจากเซ็ต	การค้นหาข้อมูลต่างๆ	 โครงสร้างข้อมูล
แบบต้นไม้	ทวิภาคและการค้นหาแบบทวิภาค	แฮชชิง	การวิเคราะห์
ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี	การเรียงล�าดับข้อมูล	การวิเคราะห์และ
เปรยีบเทยีบวธิกีารเรยีงล�าดบัข้อมลูแบบต่างๆ	การประมวลผลแฟ้ม
ข้อมูล
	 Basic	concept	of	data	structure;	regulation	and	
program	design;	stack	and	queue	data;	dynamic	manage-
ment	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	pro-
cessing

0307 474 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 3(3-0-6)

 Software Engineering

 ความต้องการและข้อก�าหนดของซอฟต์แวร์	 วิธีการ
ออกแบบซอฟต์แวร์แบบด้ังเดิม	 และแบบเชิงวัตถุ	 การตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์เทยีบกบัความต้องการ	และเทยีบกบัข้อก�าหนด	การยนืยนั
ความถูกต้องของซอฟต์แวร์การทดสอบซอฟต์แวร์	 ซอฟต์แวร์เมตริ
กซ์	การรับรองคุณภาพ	การบริหารโครงงานและโครงสร้างทีม	ตลอด
จนการบ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์	 และเคร่ืองมือท่ีช่วยในงานวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์

	 Requirement	 and	 specifications	 of	 software;	

conventional	and	object-oriented	software	designing;	ver-

ification	of	 software	against	 requirements	and	 specifica-

tions;	verification	and	validation;	testing	methods;	software	

metrics,	quality	assurance;	project	management	and	team	

structure;	 software	maintenance;	 and	Computer-Aided	

Software	Engineering	(CASE)	tools

0307 475 เทคนิคการอินเทอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6)

 Microprocessor Interfacing Techniques

 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นแนะน�า	

โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์	 การ

จดัการหน่วยความจ�า	การเชือ่มต่อ	การขดัจงัหวะ	การเชือ่มต่ออนิพตุ

และเอาต์พุต	 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษา

ระดับสูง	 การประยุกต์ใช้งาน	 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโคร

คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

	 Introduction	to	microprocessor	and	microcontrol-

ler;	structure	of	microprocessor	and	microcontroller;	mem-

ory	management;	interface;	interrupt;	input-output	inter-

face;	 assembly	 and	 high	 level	 programming	 language;	

application	microprocessor	 and	microcontroller	 in	 con-

trolling	of	electrical	and	electronic	device

0307 476 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6)

 Image Processing

 ระบบการประมวลผลภาพ	การเห็นภาพและแบบจ�าลอง

ทางคณิตศาสตร์ของภาพ	 การสุ ่มและการให้ค่าเชิงตัวเลข	 การ

ประมวลสัญญาณและการแปลงฟูเรียร์ในหนึ่งและสองมิติ	 การเข้า

รหสัภาพ	การท�าให้ภาพดขีึน้	การสร้างภาพจากภาพทีไ่ม่สมบรูณ์และ

การแยกภาพเป็นส่วนๆ

	 Digital	 image;	 visual	 perception;	 image	model	

sampling	and	quantization;	image	transformatio;	fast	trans-

formation	in	one	dimension	and	two	dimensions;	convolu-

tion	 and	 correlation	 image	 enhancemen;.	 histogram	

equalization;	 smoothing.	 homomorphic	 image	model,	

pseudo-color	image	processing
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0307 477 วิธีการเมตาฮิวริสติก 3(3-0-6)

 Metaheuristic

 หลกัการการเมตาฮวิรสิตกิเบือ้งต้น	วธิฝีงูมด	วธิฝีงูผึง้	วธิี

การวางระเบิด	 วิธีการกลุ่มอนุภาค	ขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรม	วิธี

การค้นหาแบบต้องห้าม	 วิธีการเลียนแบบการอบอ่อน	การประยุกต์

ใช้งาน

	 Basic	of	metaheuristic;	ant	colony;	bee	colony;	

bomb	 search;	 particle	 swarm;	 genetic	 algorithm;	 tabu	

search;	simulated	annesling;	applications

0307 478 การศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Special Study in Electrical Engineering

 ศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ผู้สอน

	 Study	in	the	special	problem	of	electrical	engi-

neering,	underthe	supervision	of	an	instructor

0307 479 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

 Selected Topics in Computer Engineering

	 ศกึษาเรือ่งคดัสรรทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ภายใต้การ

ดูแลของอาจารย์ผู้สอน

	 Study	in	the	interested	topic	of	computer	engi-

neering,	under	the	supervision	of	an	instructor

0307 480 การขับเคลื่อนด้วยก�าลังไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electric Drives

 การพัฒนาการขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้า	 โมเมนต์ของการขับ

เคลื่อนด้วยไฟฟ้า	ชนิดของหน้าที่	การเบรกด้วยไฟฟ้า	ความสัมพันธ์

ของพลังงานในระหว่างการเร่ิมเดินและการเบรก	 การค�านวณ	การ

เคลือ่นทีข่องเครือ่งจกัรกลไฟฟ้าโดยใช้วธิกีารวเิคราะห์และทางกราฟ	

การค�านวณพิกัดของมอเตอร์	 เคร่ืองจักรกลลากจูงท่ีส�าคัญ	 วงจร

ไฟฟ้าและการควบคมุเครือ่งจกัรกลลากจงู	การค�านวณแบบง่าย	การ

ประยุกต์ทางอุตสาหกรรมของมอเตอร์ไฟฟ้า

	 Development	 of	 electric	 drives;	moments	 of	

electric	 drives;	 types	 of	 duties;	 electric	 braking;	 energy	

relations	during	starting	and	braking;	calculations	of	mo-

tions	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

0307 481 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Automotive Technology

 ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า	 มอเตอร์ไฟฟ้าส�าหรับยาน

ยนต์ไฟฟ้า	มอเตอร์แบบอะซงิโครนัส	มอเตอร์แบบซงิโครนสัและหลกั

การท�างาน	ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า	แบตเตอรี่ระบบไฟฟา้แรงสูง

ในยานยนต์ไฟฟ้าการจัดการแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าแรงสูง	 ยานยนต์

ระบบไฮบรดิ	อปุกรณ์ควบคมุส	าหรบัยานยนต์ระบบไฮบรดิ	รปูแบบ

การท�างานของยานยนต์ระบบไฮบริด	 การท�างานในโหมดไฮบริด	

โหมดไฟฟ้า	และโหมดกู้พลังงานกลับจากการเบรก	ความปลอดภัย

ในการท�างานกับระบบไฟฟ้าแรงสูงในยานยนต์

	 Type	of	electric	vehicles,	electric	motor	for	elec-

tric	vehicles,	asynchronous	motor,	synchronous	motor	and	

principles,	 electric	motor	 control	 system,	 high	 voltage	

battery	in	electric	vehicle	and	high	voltage	battery	man-

agement,	hybrid	vehicles,	control	devices	for	hybrid	vehi-

cles,	type	of	hybrid	vehicle	operations;	hybrid	mode,	pure	

electric	mode,	and	 regenerative	braking	mode,	 safety	 in	

working	with	high	voltage	in	electric	vehicles

0307 482 ระบบประจุไฟฟ้า 3(2-2-5)

 Charging Systems

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประจุไฟฟ้า	 การอัด

ประจไุฟฟ้าผ่านตวัน�า	การอดัประจไุฟฟ้าแบบปกต	ิการอดัประจไุฟฟ้า

แบบเร็ว	การอัดประจุไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน�า	ระบบจัดการแบตเตอรี่

	 Study	 and	 practice	 in	 conductive	 charging,	

normal	charge,	quick	charge,	inductive	charging,	battery	

management	system

0307 483 สรีระยานยนต์ไฟฟ้า 3(2-2-5)

 Electrical Automotive Anatomy

 การออกแบบระบบยานพาหนะน�้าหนักเบา	แนวทางเชิง

ระเบยีบวธิใีนการแลกเปลีย่นน�า้หนกัระหว่างการออกแบบระบบยาน

พาหนะโดยค�านึงถึงหน้าที่อื่น	ๆ	ต้นทุน	ความปลอดภัย	คุณลักษณะ

ของวสัด	ุและข้อจ�ากดัในการผลติ	การเพิม่ประสทิธภิาพโทโพโลย	ีวธิี

การแบบหลายวัสดุ	 การระบุวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการท�างานและ

การผสมผสานวัสดุโดยใช้สูตรแบบหลายวัตถุประสงค์

	 Light-weight	vehicle	 systems	design;	method-

ological	approaches	 to	weight	 trade-off	during	design	of	

vehicle	systems	accounting	for	other	functions;	cost,	safe-

ty,	materials	characteristics	and	manufacturing	constraints;	
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topology	optimization,	multi-material	approaches,	identifi-

cation	of	function	optimal	materials;	material	combinations	

using	multi-objective	formulations

0307 484 การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า 3(2-2-5)

 Electrical Automotive Design

 พ้ืนฐานระบบขบัดนัและเบรกของยานพาหนะ	เครือ่งยนต์

สนัดาปภายใน	ระบบส่งก�าลงัของยานพาหนะ	ยานพาหนะไฟฟ้า	ยาน

พาหนะลูกผสมไฟฟ้า	ระบบขับดันด้วยไฟฟ้า	การขับดันลูกผสม	การ

ขับเคล่ือนลูกผสมไฟฟ้า	การคปัปลงิระบบขบัเคลือ่นไฟฟ้าการคปัปลงิ

ระบบขับเคลื่อนทางกล	 การคัปปลิงระบบขับเคลื่อน	 แรงบิดและ

ความเร็วหลักการออกแบบและควบคุมยานพาหนะลูกผสมไฟฟ้า	

แบบปลัก๊อนิ	แหล่งจ่ายก�าลงัและแหล่งจดัเกบ็พลงังาน	การเบรกแบบ

รีเจนเนอเรทีฟ

	 Fundamentals	of	vehicle	propulsion	and	braking	

system;	internal	combustion	engines;	vehicle	transmission	

system;	electric	vehicle,	hybrid	electric	vehicles;	electric	

propulsion	systems;	hybrid	electric	drivetrain;	electric	and	

mechanically	coupling;	torque	and	speed	coupling;	design	

and	control	principles	of	plug–in	hybrid	electric	vehicles;	

power	source	and	energy	storage;	regenerative	braking

0307 485 มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า 3(2-2-5)

 Electrical Automotive Standards

 การทดสอบประสิทธิภาพ	การทดสอบการจ�าลองสภาวะ	

การทดสอบด้วยทางกล	 การทดสอบวัสดุ	 และเคมีวิเคราะห์	 การ

ทดสอบยานยนต์ไร้คนขับ	ด้านคุณภาพและความปลอดภัย

	 Performance	 test;	 simulation	 test;	mechanical	

test;	materials	test	and	analytical	chemistry;	autonomous	

vehicle	testing	quality	and	safety

0307 486 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 1 3(1-6-0)

 Practical Electrical Automotive Engineering 1

 การปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐาน	การวิเคราะห์	 การ

สงัเคราะห์	การวางแผนงาน	การประยกุต์	การประเมนิ	การก�ากบัและ

ติดตาม	และการบริหารจัดการงานซ่อมบ�ารุงยานยนต์ไฟฟ้า

	 Practicum	on	basic	 skills,	 analysis,	 synthesis,	

planning,	application,	evaluation,	monitoring,	management	

of	electrical	automotive	maintenaces

0307 487 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 2 3(1-6-0)

 Practical Electrical Automotive Engineering 2

 การปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐาน	การวิเคราะห์	 การ

สงัเคราะห์	การวางแผนงาน	การประยกุต์	การประเมนิ	การก�ากบัและ

ติดตาม	และการบริหารจัดการกระบวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

	 Practicum	on	basic	 skills,	 analysis,	 synthesis,	

planning,	application,	evaluation,	monitoring,	management	

of	electrical	automotive	manufacturing	process

0307 488 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 3 3(1-6-0)

 Practical Electrical Automotive Engineering 3

 การปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐาน	การวิเคราะห์	 การ

สงัเคราะห์	การวางแผนงาน	การประยกุต์	การประเมนิ	การก�ากบัและ

ติดตาม	และการบริหารจัดการการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า

	 Practicum	on	basic	 skills,	 analysis,	 synthesis,	

planning,	application,	evaluation,	monitoring,	management	

of	electrical	automotive	resaearch

0307 489 การฝึกปฏิบัติวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 4 3(1-6-0)

 Practical Electrical Automotive Engineering 4

 การปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐาน	การวิเคราะห์	 การ

สงัเคราะห์	การวางแผนงาน	การประยกุต์	การประเมนิ	การก�ากบัและ

ตดิตาม	และการบรหิารจดัการการเป็นผูป้ระกอบการยานยนต์ไฟฟ้า

	 Practicum	on	basic	 skills,	 analysis,	 synthesis,	

planning,	application,	evaluation,	monitoring,	management	

of	electrical	automotive	entrepreneur

0307 492 แบบทางวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Plan

	 การเขียนแบบการประกอบและรายละเอียดชิ้นงาน	การ

เขียนพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์	 ความเข้าใจและความสามารถใน

การถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม	Detail	and	assembly	

drawings;	basic	computer-aided	drawing;	understanding	

and	ability	definition	of	engineering	plan
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0307 493 ฟิสิกส์เชิงแคลคูลัส 3(3-0-6)

 Calculus-Based Physics

	 ไฟฟ้าสถิต	ทฤษฎไีฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า	ทฤษฎแีม่เหลก็

และแรงแม่เหล็ก	 ทฤษฎีแม ่ เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า	

ทัศนศาสตร์	ดาราศาสตร์	 ฐานข้อมูลทางฟิสิกส์	 การประยุกต์ใช้งาน

ฟิสิกส์เชิงแคลคูลัส

 Static	electricity;	electricity	and	electrical	energy;	

magnetism	 and	magnetic	 force;	 electromagnetism	 and	

electromagnets;	 optics,	 astronomy;	 digital	 collections:	

physics,	applications	of	calculus-based	physics

0307 494 ปฎิบัติการฟิสิกส์ไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Calculus-Based Physics

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส์ไฟฟ้า	 ในวิชา

ฟิสิกส์เชิงแคลคูลัส

 The	laboratory	experiments	related	to	physic	of	

electricity	contents	in	Calculus-Based	Physics

0300 180 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Entrepreneurship

 แนวคิดการเป็นผู ้ประกอบการส�าหรับวิศวกร	 องค์

ประกอบของแผนธุรกิจ	 วิธีการเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่	 การ

ศึกษาความเป็นไปได้	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน	

การตลาด	การผลติ	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์	การจดัท�าแผนธรุกจิ	

การท�าโครงงานแผนธุรกิจ	และมีการศึกษาดูงาน

	 Concepts	 of	 entrepreneurship	 for	 engineers;	

structures	 of	 business	plans;	 starting	up	 or	 developing	

business;	feasibility	study,	basic	knowledge	on	finance	and	

investment,	marketing,	production;	human	resource	man-

agement;	 preparation	 of	 business	 plan;	 business	 plan	

projects	and	study	visit

0300 190 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 Introduction to Big Data for Engineers

 ข้อมูลมหัตส�าหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม	 ระบบ

นิเวศน์	 ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล	การแยกข้อมูลและการวิเคราะห์

ความรู้จากข้อมูลดิบหรือข้อมูลมหัต	การรวบรวมและการแสดงผล

ข้อมลู	ฐานข้อมลูเบือ้งต้น	พืน้ฐานของปัญญาประดษิฐ์ในการวเิคราะห์

ข้อมูลมหัต

	 Big	data	for	engineering	analytics;	data	ecosys-

tem	and	data	science;	extraction	and	analysis	of	knowledge	

from	data	 or	 big	data;	 data	 collection	and	visualization;	

introduction	to	database;	basic	of	artificial	intelligence	in	

big	data	analytics

0300 210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Railway System Engineering

 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง	 แนว

นโยบาย	การวางแผนและการพฒันาโครงการ	การคาดการณ์ปรมิาณ

การเดนิทางและการ	ใช้การขนส่งทางราง	การบรหิารโครงการในระบบ

ขนส่งทางราง	 โครงสร้าง	 ทางรถไฟ	 ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน	

สถานีรถไฟ	ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่	ทางรถไฟ	ระบบไฟฟ้าภายในตัว

รถ	 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร	การก่อสร้างงานโยธา	การ

เดินรถ	การบริหารการซ่อมบ�ารุง	การด�าเนินธุรกิจ	ในระบบขนส่งทาง

ราง	และรถไฟความเร็วสูง

	 History	 and	evolution	 of	 rail	 transport	 system;	

policy	planning	and	project	development;	forecast	of	travel	

demand	and	using	rail	transport;	project	management	in	

rail	transport	system;	railway	track	structure;	bogies	and	

motive	power;	railway	station;	railway	electrification	system;	

electrical	 system	 in	 rolling	 stock;	 signaling	 system	and	

communication;	 civil	 construction;	 railway	 operation;	

maintenance	management;	 business	 operation	 in	 rail	

transport	system	and	high	speed	train

  2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต

0307 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(240 ชม.)

 Electrical Engineering Training

 ก�าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมไม่น้อย

กว่า	240	ชั่วโมง	หรือ	30	วันท�าการ

	 This	 course	 is	 required	 of	 students	who	need	

additional	training	in	engineering	practice	of	240	hoursor	

30	working	days
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0307 400 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-0)

 Electrical Engineering Project 1

 ท�าการศกึษาและพฒันาเฉพาะในสายงานวศิวกรรมไฟฟ้า	
นิสิตต้องเสนอรายงานและข้อสรุปงานที่ท�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

 ท�าการศึกษาและพัฒนางานเฉพาะในสายงานวิศวกรรม
ไฟฟ้า	 ที่ต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 1	 นิสิตต้องเสนอ
รายงานและข้อสรุปของงานที่ท�าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
	 Project	work	in	0307400	continuation,	complete,	
the	design,	construction	and	testing	,	full	report	writing	and	
oral	presentation

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	 6	
หน่วยกิต
0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(1-4-4)

 Cooperative Education Preparation

 หลักการ	 แนวคิด	 และกระบวนการของสหกิจศึกษา	
ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	ความรูพ้ืน้ฐานและเทคนคิในการสมคัร
งาน	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การสื่อสารและ	
มนุษยสัมพันธ์	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ระบบการจัดการคุณภาพใน
สถานประกอบการ	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	rela-
tions;	personality	development;	quality	management	system	
in	workplaces;	presentation	techniques;	report	writing

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

 Cooperative  Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	
เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท�างานในสถานประกอบการ	 การพัฒนาตนเองในด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ
วิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของสถานประกอบการ	
และตลาดแรงงาน

	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	
the	cooperation	between	university	and	establishments	to	
develop	students	to	be	equipped	with	academic	knowledge	
and	work-related	skill	in	the	workplace,	self-development	
in	systematic	thinking,	observation,	decision-making,	and	
analytical	 skills	 and	 assessment	 for	 the	 needs	 of	 the	
workplaces	and	labor	market.
การประเมินผลการเรียน

	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	 เป็น	 S	(Satisfactory)
	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	 เป็น	 U	(Unsatisfactory)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ก�าหนดให้เรยีน	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	นสิติสามารถเลอืกเรยีน	

และสอบผ่านวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ส�าหรับนสิติ

โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา ที่ต้องการเรียนให้ครบ

ตามข้อก�าหนดของสภาวิศวกร ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า เท่านั้น
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	High	Speed	Train	Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Engineering	(High	Speed	Train	Engineering)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Eng.	(High	Speed	Train	Engineering)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	143	หน่วยกิต

(1)	 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิาวศิวกรรมรถไฟความเรว็สงู	ปรญิญาตรรีะบบปกต	ิมจี�านวนหน่วยกติรวมตลอด

หลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	143	หน่วยกิต

(2)	 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิาวศิวกรรมรถไฟความเรว็สงู	ปรญิญาตรรีะบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	มจี�านวนหน่วยกติ

รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	143	หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	โดยเทียบกับหลักสูตร	4	ปี	 (จ�านวนหน่วยกิตที่เทียบ

โอนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจหรือการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

ก. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 107 107

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1.2 กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

ไม่น้อยกว่า 46

18

28

46

18

28
2. วิชาเฉพาะด้าน

2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 61

49

6

6

61

49

6

6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6

จ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 143 143
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รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นสิติระบบปกต	ิทัง้โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมสหกจิศกึษา	ลง

ทะเบียน	 ไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	

สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	ไม่เกิน	30	หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	 ท้ังโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ

ศึกษา	 ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 107	 หน่วยกิต	 นิสิตระบบพิเศษ	

(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้ได้

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	18	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

  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	28	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	 การเขียนแบบกราฟิก	 3(2-2-5)

	 Graphic	Drawing

0300	140	 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Engineering	Mechanics	:	Statics

0309	280	 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน	 3(3-0-6)

	 Thermodynamics	and	Heat	Transfer

0303	283	 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Mechanical	Engineering

0303	381	 กลศาสตร์ของแข็ง	 3(3-0-6)

	 Solids	Mechanics

0303	382	 กลศาสตร์ของไหล	 3(3-0-6)

	 Fluid	Mechanics

0303	383	 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล	 3(2-3-4)

	 Mechanical	Engineering	Process

หมายเหตุ	 (2.	องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม)

กลุ่มที่	1	 พื้นฐานการออกแบบ	(Design	Fundamentals)	ความ

รู้ที่เกี่ยวข้องกับ	Mechanical	Drawing,	Statics	and	

Dynamics,	Mechanical	Engineering	Process

กลุ่มที่	2	 ความรูท้าง	ดจิทิลั	(Digital	Literacy)	ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง

กบั	Digital	Technology	in	Mechanical	Engineering

กลุ่มท่ี	3	 พ้ืนฐานทางความร้อนและของไหล	 (Thermo-fluids	

Fundamentals)	 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ	 Thermody-

namics,	Fluid	Mechanics

กลุ่มที	่4	 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ	 (Engineering	

Materials	and	Mechanics	of	Materials)	ความรู้ที่

เกี่ยวข ้องกับ	 Engineering	 Materials,	 Solid	

Mechanics

กลุ่มที่	5	 อาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม	(Health	

Safety	and	Environment)
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 2. วิชาเฉพาะด้าน

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	ก�าหนดให้เรียน	

ไม่น้อยกว่า	61	หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้

เรียน	49	หน่วยกิต

0300	150	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 Engineering	Economics

0303	281	 พลศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Dynamics

0303	301	 กลศาสตร์เครื่องจักรกล	 3(3-0-6)

	 Mechanics	of	Machinery

0303	302	 การออกแบบเครื่องจักรกล	 3(3-0-6)

	 Machine	Design

0303	311	 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทางวิศวกรรม	 3(2-2-5)

	 เครื่องกล	

	 Computer	Aided	Mechanical	Engineering	Design

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

	 Refrigeration	and	Air	Conditioning

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

	 Mechanical	Engineering	Laboratory	1

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

	 Power	Plant	Engineering

0303	441	 การออกแบบระบบทางความร้อน	 3(3-0-6)

	 Thermal	System	Design

0303	461	 การควบคุมอัตโนมัติ	 3(3-0-6)

	 Automatic	Control

0307	308	 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Foundation	of	Electrical	Engineering

0307	309	 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 Foundation	of	Electrical	Engineering	Laboratory

0309	210	 วิศวกรรมขนส่งทางราง	 3(3-0-6)

 Railway	Transportation	Engineering

0309	233	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและไฟไนต์เอลิเมนต์	 3(3-0-6)

	 Numerical	and	Finite	Element	Method

0309	340	 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและขับเคลื่อนรถไฟ	 3(3-0-6)

	 ความเร็วสูง

 High	Speed	Train	Electrification	 and	Traction	 

	 System

0309	370	 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมทางราง	 3(3-0-6)

	 Railway	Signaling	and	Control	System

0309	460	 การสั่นสะเทือนทางกลส�าหรับรถไฟความเร็วสูง	3(2-3-5)

	 Mechanical	Vibration	for	High	Speed	Train

0309	492	 ปฏิบัติการวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	 1(0-3-0)

	 High	Speed	Train	Engineering	Laboratory

0309	497	 สัมมนาทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	 1(0-3-0)

	 High	Speed	Train	Engineering	Seminar

หมายเหตุ	 (3.	องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม)

กลุ่มท่ี	1	 เครื่องจักรกล	 (Machinery)	 ความรู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับ	

Machinery	 Systems,	Machine	Design,	 Prime	

Movers

กลุ่มท่ี	2	 ความร้อน	 ความเย็น	 และของไหลประยุกต์	 (Heat,	

Cooling	and	Applied	Fluids)	ความรู้ที่	เกี่ยวข้องกับ	

Heat	Transfer,	Air	Conditioning	and	Refrigera-

tion,	Power	Plant,	Thermal	Systems	Design

กลุ่มที่	3	 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ	 (Dynamic	Sys-

tems	and	Automatics	Control)	ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบั	

Dynamic	Systems,	Automatics	Control,	Internet	

of	Things	(IoT)	and	AI	(use	of),	Robotics,	Vibration

กลุ่มที่	4	 ระบบทางกลอื่นๆ	 (Mechanical	 Systems)	 ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับ	Energy,	Engineering	Management	

and	Economics,	Fire	Protection	System,	Comput-

er-Aided	Engineering	(CAE)

  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

ส�าหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา ให้เลอืกเรยีน	ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

0300	180	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 Engineering	Entrepreneurship

0300	190	 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Big	Data	for	Engineers

0300	210	 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Railway	System	Engineering

0309	411	 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง	 3(3-0-6)

	 Railway	Propulsion	System
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0309	412	 การวางแผนเพื่อการจัดการส�าหรับรถไฟ	 3(3-0-6)

	 ความเร็วสูง	

	 High	Speed	Train	Planning	and	Management

0309	413	 ความเสียหายของวัสดุวิศวกรรมในระบบราง	 3(3-0-6)

	 Failure	of	Engineering	Materials	in	Railway	System

0309	414	 ระบบปฏิบัติการและการซ่อมบ�ารุงระบบราง	 3(3-0-6)

	 Railway	System	Operation	and	Maintenance

0309	415	 งานโยธาส�าหรับรถไฟความเร็วสูง	 3(3-0-6)

	 Civil	Work	for	High	Speed	Train

0309	416	 ไฟไนต์เอลิเมนต์ส�าหรับการออกแบบเชิงกล	 3(2-3-5)

	 ของรถไฟความเร็วสูง

	 Finite	Element	 for	Mechanism	Design	of	High	 

	 Speed	Train

0309	417	 การซ่อมบ�ารุงรถไฟความเร็วสูง	 3(3-0-6)

	 High	Speed	Train	Maintenance

0309	418	 การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	3(3-0-6)

	 ส�าหรับรถไฟความเร็วสูง

	 Environmental	and	Safty	Management	for	High	 

	 Speed	Train

  2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรับโปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา 	 ก�าหนดให้เรียน	

6	หน่วยกิต

วิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ	 จะแบ่งออกเป็น	

2	ทางเลือก	เพ่ือให้นกัศกึษาได้เลอืกแนวทางการศกึษาทีเ่หมาะส�าหรบั

ตนเอง	1	ทางเลือก	จ�านวน	6	หน่วยกิต	ดังนี้

1) โปรแกรมปกติ

0309	399*	 การฝึกงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	 3(240	ชั่วโมง)

	 High	Speed	Train	Engineering	Training

หมายเหตุ	 *นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 สามารถเทียบโอนได  ้

นิสิตระบบปกติต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า	 240	 ชั่วโมง	

ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

0309	498	 โครงงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	1	 1(0-3-0)

	 High	Speed	Train	Engineering	Project	1

0309	499	 โครงงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	2	 2(0-6-0)

	 High	Speed	Train	Engineering	Project	2

2) โปรแกรมสหกิจศึกษา

0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(2-2-5)

	 Cooperative	Education	Preparation

หมายเหตุ	 เป็นรายวิชานับหน่วยกิต

0309	491	 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมรถไฟ	 3(0-40-0)

	 ความเร็วสูง

	 Cooperative	 Education	 in	High	 Speed	 Train	 

	 Engineering

หมายเหตุ	 เป็นรายวิชานับหน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชา	 ที่ เป ิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แสดงแผนการศึกษา
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ระบบปกติ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100/
0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum/
วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

1(0-3-0)
3(3-0-6)

0300	120/
0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing/
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

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

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลงะชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแ
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

004x	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

004x	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 19-21 หน่วยกิต

หมายเหตุ	 *ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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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/
0300	110

การเขียนแบบกราฟิก*
Graphic	Drawing/
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์*
Computer	Programming

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

0300	100/
0300	101

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม*
Engineering	Workshop	Practicum/
วัสดุวิศวกรรม*
Engineering	Materials

1(0-3-0)
3(3-0-6)

0300	140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Statics

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

รวม 22-24 หน่วยกิต

หมายเหตุ	*ลงทะเบียนในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	150 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering	Economics

3(3-0-6)

0303	281 พลศาสตร์
Dynamics

3(3-0-6)

0303	283 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Mathematics	for	Mechanical	Engineering

3(3-0-6)

0309	210 วิศวกรรมขนส่งทางราง
Railway	Transportation	Engineering

3(3-0-6)

0309	280 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน
Thermodynamics	and	Heat	Transfer

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 17 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	233 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและไฟไนต์เอลิเมนต์
Numerical	and	Finite	element	method	

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 16 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics	of	Machinery

3(3-0-6)

0309	340 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูง
High	Speed	Train	electrification	and	Traction	System

3(3-0-6)

0309	370 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมทางราง
Railway	Signalling	and	Control	System

3(3-0-6)

0303	381 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid	Mechanics

3(3-0-6)

0303	383 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical	Engineering	Processes	

3(2-3-4)

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	324 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration	and	Air	Conditioning

3(3-0-6)

0303	391 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1
Mechanical	Engineering	Laboratory	1

1(0-3-0)

0303	441 การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal	System	Design

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 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคปลาย 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	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)

0303	441 การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal	System	Design

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

xxxx	xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป
General	Education	Elective

2

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0309	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
High	Speed	Train	Engineering	Training

3(240	ชั่วโมง)

รวม 3 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา
Cooperative	Education	Preparation	

3(2-2-5)

รวม 3 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมปกติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	461 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic	Control

3(3-0-6)

0309	460 การสั่นสะเทือนทางกลส�าหรับรถไฟความเร็วสูง
Mechanical	Vibration	for	High	Speed	Train

3(2-3-5)

0309	492 ปฏิบัติการวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
High	Speed	Train	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0309	497 สัมมนาทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
High	Speed	Train	Engineering	Seminar

1(0-3-0)

0309	498 โครงงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	1
High	Speed	Train	Engineering	Project	1	

1(0-3-0)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม 15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0309	460 การสั่นสะเทือนทางกลส�าหรับรถไฟความเร็วสูง
Mechanical	Vibration	for	High	Speed	Train

3(2-3-5)

0303	461 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic	Control

3(3-0-6)

0309	492 ปฏิบัติการวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
High	Speed	Train	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0309	497 สัมมนาทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
High	Speed	Train	Engineering	Seminar

1(0-3-0)

030x	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)

0309	499 โครงงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	2

High	Speed	Train	Engineering	Project	2	

2(0-6-0)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวม 11 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย โปรแกรมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0309	491 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
Cooperative	Education	in	High	Speed	Train	Engineering

3(0-40-0)

รวม 3 หน่วยกิต
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	120 การเขียนแบบกราฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0309	280 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน
Thermodynamics	and	Heat	Transfer

3(3-0-6)

0041	001	 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

รวม 16-20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0041	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001	 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

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 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์
Engineering	Mechanics	:	Statics

3(3-0-6)

0303	382 กลศาสตร์ของไหล
Fluid	Mechanics

3(3-0-6)

รวม 17-21 หน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ

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 3-11 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer	Programming

3(2-2-5)

0300	150 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering	Economics

3(3-0-6)

0303	281 พลศาสตร์
Dynamics	

3(3-0-6)

0303	283 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Mathematics	for	Mechanical	Engineering

3(3-0-6)

0303	381 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid	Mechanics

3(3-0-6)

0303	383 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical	Engineering	Processes	

3(2-3-4)

0309	210 วิศวกรรมขนส่งทางราง
Railway	Transportation	Engineering

3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	233 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและไฟไนต์เอลิเมนต์
Numerical	and	Finite	element	method

3(3-0-6)

0303	302 การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine	Design	

3(3-0-6)

0303	311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 
Computer	Aided	Mechanical	Engineering	Design

3(2-2-5)

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	441 การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal	System	Design

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)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี
Free	Elective

3

รวม 3-11 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics	of	Machinery

3(3-0-6)

0303	461 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic	Control

3(3-0-6)

0309	340 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูง
High	Speed	Train	electrification	and	Traction	System

3(3-0-6)

0309	370 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมทางราง
Railway	Signalling	and	Control	System

3(3-0-6)

0309	460 การสั่นสะเทือนทางกลส�าหรับรถไฟความเร็วสูง
Mechanical	Vibration	for	High	Speed	Train

3(2-3-5)

0309	492 ปฏิบัติการวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
High	Speed	Train	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0309	497 สัมมนาทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
High	Speed	Train	Engineering	Seminar	

1(0-3-0)

0309	498 โครงงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	1
High	Speed	Train	Engineering	Project	1	

1(0-3-0)

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0303	421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง
Power	Plant	Engineering

3(3-0-6)

0309	499 โครงงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	2
High	Speed	Train	Engineering	Project	2	

1(0-3-0)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม
Approved	Elective

3

รวม 11 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

 1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้

เรียน	18	หน่วยกิต

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 โครงสร้างอะตอม	 ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมี	 ปริมาณ

สารสัมพันธ์	 เทอร์โมไดนามิกส์	 จลนศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมี	 สมดุล

กรด-เบส	สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมี

เบื้องต้น

	 Atomic	structure,	periodic	table,	chemical	bond-

ing,	 stoichiometry	 thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	

chemical	 equilibrium,	 acid-base,	matters	 and	 state	 of	

matters,	electrochemistry,	introductory	organic	chemistry	

and	biochemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีทั่วไป

	 The	laboratory	experiments	related	to	contents	

in	General	Chemistry

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟสิิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	

ระบบอนภุาคและ	การเคลือ่นทีแ่บบหมนุของวตัถแุขง็เกรง็	สมดุลกล	

การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	 ของไหล	สมบัติเชิงกลของสสาร	 อุณห

พลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

	 Introduction	to	physics	and	importance	of	phys-

ics,	 physical	 quantities,	 linear	motion,	Newton’s	 laws,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	

work	and	energy,	system	of	particles	and	rotational	motion	

of	 a	 rigid	body,	mechanical	 equilibrium,	 vibrations	 and	

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

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถติ	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	การเหนีย่วน�าเชงิ

แม่เหล็ก	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	สมบตัคิลืน่ของ

แสง	 และทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ

นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	field,	

magnetic	 induction,	 capacitors	 and	 inductors,	 electric	

currents,	DC	and	AC	circuits,	electromagnetic	waves,	wave	

properties	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 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

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 หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

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

 Engineering Mathematics 1

	 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	ลิมิต	ความต่อเนื่อง	การหา

อนพุนัธ์และการหาปรพินัธ์ของฟังก์ชนัค่าจรงิและค่าเวกเตอร์ฟังก์ชนั

ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งาน	การประยุกต์ใช้อนุพันธ์	 รูป

แบบยังไม่ก�าหนด	เทคนิคการหาปริพันธ์	บทน�าสู่ปริพันธ์เชิงเส้น	ปริ

พันธ์ไม่ตรงแบบ

	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit,	conti-

nuity,	 differentiation	 and	 integration	 of	 real-valued	 and	

vector-valued	functions	of	a	real	variable	and	their	applica-

tions;	Applications	 of	 derivative;	 indeterminate	 forms;	

techniques	of	integration;	improper	integrals

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

 Engineering Mathematics 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Prerequisite : 0 3 0 0  1 3 0  E n g i n e e r i n g 

Mathematics 1

	 อปุนยัเชงิคณติศาสตร์	ล�าดบัและอนุกรมของจ�านวนจรงิ	

การกระจายแบบอนกุรมเทย์เลอร์และ	การประมาณค่าฟังก์ชนัมลูฐาน	

การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	 เวกเตอร์	 เส้นตรงและระนาบใน

ปริภูมิสามมิติ	 แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร	

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร	 บทน�าสู่สมการ	 เชิง

อนุพันธ์และการประยุกต์

	 Mathematical	 induction;	sequences	and	series	

of	real	numbers;	Taylor	series	expansion	and	approximation	

of	 elementary	 functions;	 numerical	 integration;	 vectors,	

lines	and	planes	 in	 three	dimensional	 space;	 calculus	of	

vector	valued	functions	of	one	variable;	calculus	of	real-val-

ued	functions	of	two	variables;	introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

  1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้เรียน	
25	หน่วยกิต
0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Workshop Practicum

	 หลักการเบื้องต้น	การปฏิบัติการและความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	การกลึง	การเชื่อม	การประกอบ	งาน
ไม้	งานปรับแต่ง
	 Introductory	principle;	operation	and	safety	 for	
tool	and	machine	operations;	turning,	welding,	assembly,	
woodworking,	modified	working
0300 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Materials

 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองวสัด	ุกระบวนการผลติ	การ
ประยุกต์ใช้ในกลุ่มงานทางวัสดุวิศวกรรม	สมบัติเชิงกล	การย่อย
สลายของวัสดุ
	 Structures	and	properties	of	materials;	production	
processes;	applications	of	workgroups	of	engineering	ma-
terials;	mechanical	properties;	materials	degradation

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 Computer Programming

 แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์	
การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 ภาษาในการเขียน
โปรแกรมในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	
hardware	and	software	interaction;	current	programming	
language;	programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชนัภาพฉาย	การเขยีนภาพ
ฉายและการเขียนรูปทรง	การให้ขนาดและการให้ค่าเผื่อ	 การเขียน
ภาพตัด	การเขียนภาพช่วย	การเขียนภาพคลี่	การเขียนภาพร่าง	การ
เขียนแบบ	การประกอบและรายละเอยีดชิน้งาน	การเขยีนพืน้ฐานโดย
ใช้คอมพิวเตอร์
	 Lettering;	orthographic	projection;	orthographic	
drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	toler-
ancing;	sections;	auxiliary	views	and	development;	freehand	
sketches,	 detail	 and	 assembly	drawings;	 basic	 comput-

er-aided	drawing
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0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics : Statics

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสยีดทาน	พืน้ฐาน
ในการคิดงานเสมือนและความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น
	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	
principle	of	virtual	work,	and	stability,	introduction	to	dy-
namics

0309 280 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)

 Thermodynamics and Heat Transfer

แนวคดิและนยิามทางอณุหพลศาสตร์	พลงังาน	การถ่ายโอนพลงังาน	
คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์	 แก๊สอุดมคติ	 การ
วิเคราะห์พลังงานส�าหรับระบบปิด	การวิเคราะห์มวลและพลังงานใน
ปรมิาตรควบคมุ	กฎข้อที	่1	และข้อที	่2	ของอณุหพลศาสตร์	เอนโทรปี	
หลักการของการถ่ายเทความร้อน	การน�าความร้อน	การพาความร้อน	
การแผ่รังสีความร้อนและการน�าไปใช้	เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
	 Concepts	 and	definitions	 of	 thermodynamics;	
energy;	energy	transfer;	thermodynamics	properties	of	pure	
substance;	ideal	gases;	energy	analysis	of	closed	system;	
mass	and	energy	analysis	of	control	volume;	first	and	second	
laws	of	thermodynamics;	entropy;	principle	of	heat	transfer;	
conduction,	convection,	radiation	and	applications	of	heat	
transfer;	heat	exchangers

0303 283 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)

 Mathematics for Mechanical Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

Prerequisite : 0300 131 Engineering Mathematics 2

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้	 พีชคณิตของ
เวกเตอร์ในสามมติ	ิพกิดัเชงิขัว้	แคลคลูสัของฟังก์ชันจ�านวนจรงิสอง
ตวัแปร	การหาอนพัุนธ์และปรพินัธ์ของฟังก์ชนัจ�านวนจรงิและฟังก์ชัน
เวกเตอร์จ�านวนจริงหลายตัวแปร	ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น	สถิติวิจัย
ส�าหรับวิศวกรรมเครื่องกล
	 Functions	of	several	variables	and	theirs	appli-
cations;	vector	algebra	in	three	dimensions;	polar	coordi-
nates;	 calculus	of	 real	 valued	 functions	of	 two	variables;	
differentiation	and	 integration	of	 real	 valued	and	vector	
valued	 functions	 of	multiple	 real	 variables;	 fundamental	

research	methodology;	statistics	for	mechanical	engineering

0303 381 กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6)

 Solid Mechanics

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : 

สถิตยศาสตร์

Prerequisite : 0300 140 Engineering Mechan-

ics : Statics

	 แรงและความเค้น	 ความสัมพันธ์ของความเค้นและ

ความเครยีด	ความเค้นในคาน	ไดอะแกรมของ	แรงเฉือนและโมเมนต์

ดดั	ระยะยบุตวัของคาน	แรงบดิ	การโก่งเดาะของเสาวงกลมของมอร์	

การรวมความเค้น	เกณฑ์ของความเสียหาย

	 Forces	and	stresses;	stresses	and	strains	relation-

ship;	stresses	in	beams;	shear	force	and	bending	moment	

diagrams;	deflection	of	beams;	torsion;	buckling	of	columns	

of	Mohr’s	circle;	combined	stresses;	failure	criterion

0303 382 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)

 Fluid Mechanics

	 สมบัติของของไหล	 สถิตศาสตร์ของของไหล	 สมการ

โมเมนตมัและสมการพลงังาน	สมการความต่อเนือ่งและการเคลือ่นที	่

การวเิคราะห์มติแิละความคล้ายคลงึ	การไหลแบบคงตวัของของไหล

ที่อัดตัวไม่ได้

	 Properties	of	fluid;	fluid	static;	momentum	and	

energy	equations;	equation	of	continuity	and	motion;	simil-

itude	and	dimensional	analysis;	steady	incompressible	flow

0303 383 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-4)

 Mechanical Engineering Processes

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 101 วัสดุวิศวกรรม

Prerequisite : 0300 101 Engineering Materials

	 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต	การหล่อ	

การขึ้นรูป	 การกลึง	 การเชื่อม	 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลติ	ต้นทนุกระบวนการผลติพืน้ฐาน	การผลติทีใ่ช้วสัดุ

สมัยใหม่	การผลิตที่มี	ความแม่นย�าระดับสูง

	 Theory	and	concept	of	manufacturing	processes:	

casting,	forming,	machining,	welding;	material	and	manu-

facturing	processes	relationships;	fundamental	of	manufac-

turing	cost;	manufacturing	of	modern	materials;	high	pre-

cision	manufacturing
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 2. วิชาเฉพาะด้าน

ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	 52	

หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา	ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	

52	หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ก�าหนดให้

เรียน	52	หน่วยกิต

0300 150 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Economics

วิธีการเปรียบเทียบ	 ค่าเสื่อมราคา	 การประเมินค่า	 การทดแทน

ทรัพย์สิน	ความเสี่ยงและความ	 ไม่แน่นอน	การประมาณค่าผลสืบ

เนื่องของภาษีเงินได้

	 Methods	of	comparison;	depreciation;	evaluation	

of	 replacement;	 risk	and	uncertainty;	 estimating	 income	

tax	consequences

0303 281 พลศาสตร์ 3(3-0-6)

 Dynamics

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 140 กลศาสตร์วิศวกรรม : 

สถิตยศาสตร์

Prerequisite : 0300 140 Engineering Mechan-

ics : Statics

	 หลกัการของพลศาสตร์	จลนศาสตร์ของอนภุาคและวตัถุ

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;	fun-

damental	theory	of	vibration

0303 301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)

 Mechanics of Machinery

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 281 พลศาสตร์

Prerequisite : 0303 281 Dynamics

	 กลไกและข้อต่อ	กลศาสตร์ของลูกเบี้ยว	 เฟือง	ชุดเฟือง

ทด	 การเคล่ือนที่	 ความเร็วและความเร่ง	 ในเครื่องจักรกล	 การ

วเิคราะห์แรงสถติและแรงพลวตัในเครือ่งจกัรกล	การสมดลุของมวล

ที่มีการหมุนและเคลื่อนที่กลับไปกลับมา

	 Linkages	and	joints;	mechanics	of	cam;	gear;	gear	

train;	displacements,	velocity	and	acceleration	in	machines;	

static	 and	dynamic	 force	 analysis	 in	machines;	masses	

balance	of	rotating	and	reciprocating

0303 302 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6)

 Machine Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 381 กลศาสตร์วัสดุ

Prerequisite : 0303 381 Mechanics of Materials

	 หลักพื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล	 การเลือก

วัสดุวิศวกรรม	ความเค้นและการยุบตัว	 ในช้ินส่วนเครื่องจักรกล	

ทฤษฎีของการวิบัติ	การล้า	การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	หมุด

ย�้าและข้อต่อ	สลักเกลียว	สลักและการเชื่อม	สปริง	เพลา

	 Fundamentals	 of	machine	design;	 selection	 of	

materials;	stress	and	deflection	in	machine	elements;	the-

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

joints;	screw;	pins	and	welding;	springs;	shaft

0303 311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบทางวิศวกรรม 3(2-2-5)

 เครื่องกล 

 Computer Aided Mechanical Engineering Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing

	 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส�าหรับการออกแบบและการ

วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล	การเขียนแบบทางเครื่องกล	

การสร้างแบบจ�าลองทางกายภาพและการจ�าลองสถานการณ์ส�าหรับ

ปัญหา	ทางวิศวกรรมเครื่องกล	การประยุกต์อื่นที่เกี่ยวข้อง

	 Use	of	computer	for	design	and	analysis	of	me-

chanical	 engineering	 problems;	mechanical	 drawing;	

physical	modeling	and	simulations	of	mechanical	engineer-

ing	problems;	related	applications

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

 Refrigeration and Air Conditioning

เงื่อนไขรายวิชา : 0309 280 อุณหพลศาสตร์และการ

ถ่ายเทความร้อน

Prerequisite : 0309 280 Thermodynamics and 

Heat Transfer

	 พื้นฐานของการท�าความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะ	

ระบบอัดไอ	วัฏจักรการท�าความเย็น	การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
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ระบบ	สมบัติของสารท�าความเย็น	การท�าความเย็นแบบระเหย	หอ

ท�าความเย็น	การท�าความเย็นแบบดูดกลืน	 การค�านวณภาระความ

เยน็ของระบบท�าความเยน็	การแช่แขง็อาหาร	กระบวนการ	ปรบัอากาศ	

การค�านวณภาระความเยน็ของระบบปรบัอากาศ	การออกแบบระบบ

การกระจายอากาศและท่อส่งลม	การตรวจสอบอุณหภูมิด้วยระบบ

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

	 Foundation	 of	 refrigeration	 and	 coefficient	 of	

performance;	vapor	compression	system;	refrigeration	cy-

cles;	 system	component	 analysis;	 refrigerant	 properties;	

evaporative	cooling;	cooling	towers;	absorption	refrigera-

tion;	 calculation	 of	 cooling	 load	 of	 refrigeration	 system;	

freezing	of	foods;	air	condition	processes;	cooling	load	es-

timation	 of	 air	 conditioning	 system;	 air	 distribution	 and	

duct	system	design;	temperature	monitoring	by	internet	of	

things

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

 Mechanical Engineering Laboratory 1

	 ปฏบิติัการพ้ืนฐานในทางอณุหพลศาสตร์	การถ่ายเทความ

ร้อน	กลศาสตร์ของไหล	กลศาสตร์ของแขง็	การแนะน�าเครือ่งมอืและ

เทคนิคในการทดลองในทางวิศวกรรมเครื่องกล

	 Experiments	on	foundation	of	thermodynamics,	

heat	transfer,	fluid	mechanics,	solid	mechanics;	introduction	

to	testing	equipment	and	experimental	techniques	in	me-

chanical	engineering

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

 Power Plant Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0309 280 อุณหพลศาสตร์และการ

ถ่ายเทความร้อน

Prerequisite : 0309 280 Thermodynamics and 

Heat Transfer

	 หลกัการของการเปลีย่นรปูและการมอียูข่องพลงังาน	เชือ้

เพลิงและการสันดาป	เครือ่งยนต์สนัดาป	โรงไฟฟ้าพลงัไอน�า้	โรงไฟฟ้า

กังหันแก๊ส	 โรงไฟฟ้าเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน	 โรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อนร่วม	โรงไฟฟ้า	พลังน�้า	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	เศรษฐศาสตร์โรงจักร

ต้นก�าลัง	ผลกระทบของโรงไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม

	 Energy	 conversion	 and	 availability	 principles;	

fuels	 and	combustion;	 combustion	engine;	 steam	power	

plant;	gas	turbine	power	plant;	internal	combustion	engine	

power	plant;	 combined	 cycle	power	plant;	 hydro	power	

plant;	nuclear	power	plant;	power	plant	economics;	effect	

of	power	plants	on	environmental

0303 441 การออกแบบระบบทางความร้อน 3(3–0-6)

 Thermal System Design

เงื่อนไขรายวิชา : 0309 280 อุณหพลศาสตร์และการ

ถ่ายเทความร้อน และ 0303 382 

กลศาสตร์ของไหล

Prerequisite : 0309 280 Thermodynamics and 

Heat Transfer and 0303 382 

Fluid Mechanics

	 การออกแบบระบบที่ท�างานได้หรือระบบท�างานที่เหมาะ

สม	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	การหาสม	การแสดงคุณลักษณะของ

อุปกรณ์ทางความร้อนโดยใช้ข้อมูลจากการทดลอง	 แบบจ�าลอง

อปุกรณ์ทางความร้อน	บนพืน้ฐานของกฎทางฟิสกิส์	แบบจ�าลองและ

การจ�าลองการท�างานของระบบทางความร้อน	 เทคนิคการหาจุด	ที่

เหมาะสมส�าหรับระบบทางความร้อน

	 Designing	 a	workable	 system	or	 an	 optimum	

system;	engineering	economics;	equation	fitting	for	char-

acterization	of	thermal	equipment	using	experimental	data;	

thermal	 equipment	modeling	based	upon	physical	 laws;	

modeling	and	simulation	of	thermal	system;	optimization	

techniques	for	thermal	systems

0303 461 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)

 Automatic Control

เงื่อนไขรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Prerequisite : 0307 308 Foundation of Electri-

cal Engineering

	 หลกัการควบคมุอตัโนมตั	ิการวเิคราะห์และการสร้างแบบ

จ�าลองของระบบควบคุมเชิงเส้น	 เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิง

เส้น	การตอบสนองโดเมนเวลาและความถี	่ไฮดรอลกิ	นวิแมตกิส์	เคมี	

ตวัอย่างทางไฟฟ้าและเครือ่งกล	การปรบัปรงุสมรรถนะของระบบ	หุน่

ยนต์เบื้องต้น

	 Automatic	control	principle;	analysis	and	mod-

eling	creation	of	 linear	 control	 system;	 stability	 of	 linear	

feedback	 system;	 time	domain	 and	 frequency	 response;	

hydraulic;	pneumatic;	chemical;	electrical	and	mechanical	

examples;	system	performance	improvement;	introduction	

to	robotics
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0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Foundation of Electrical Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

Prerequisite : 0204 102 Physics 2

	 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและและวงจร

ไฟฟ้ากระแสสลับ	 แรงดัน	กระแสและก�าลังไฟฟ้า	 หม้อแปลงไฟฟ้า	

เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	มอเตอร์และการใช้

งาน	 เทคโนโลยีแบตเตอร่ี	หลักการของระบบสามเฟส	การส่งก�าลัง

ไฟฟ้า	เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า

	 DC	and	AC	circuit	analysis;	voltage;	current	and	

power;	transformers;	introduction	to	electrical	machinery;	

generators;	motors	 and	 their	 uses;	 battery	 technology;	

principles	 of	 three-phase	 systems;	 power	 transmission;	

basic	electrical	instruments

0307 309 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Foundation Electrical Engineering Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 

หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0307 308 Foundation of Electrical 

Engineering or Co-requisite

	 การทดลองสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา	0307	308	พืน้

ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

	 Laboratory	experiments	to	accompany	0307	308	

Foundation	of	Electrical	Engineering

0309 210 วิศวกรรมขนส่งทางราง 3(3-0-6)

 Railway Transportation Engineering

	 บทน�าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ

การขนส่งทางรางสูก่ารเป็นรถไฟ	ความเรว็สงู	นโยบาย	แผนโครงการ

การขนส่งทางรางและรถไฟความเร็วสูง	 โครงสร้างพื้นฐานและองค์

ประกอบของการขนส่งทางราง	 ความเสียหายและการซ่อมบ�ารุงราง

รถไฟ	ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	สิง่แวดล้อมและการป้องกนัอคัคี

ภัย	 การวิเคราะห์แรงต้านของอากาศ	ความชันของรางรถไฟ	การ

เคลื่อนที่ในโค้งของการขนส่งทางรางและรถไฟความเร็วสูง

	 History	and	evolution	of	railway	transport	system	

that	become	to	high	speed	train;	policy,	planning	for	railway	

transport	and	high	speed	train;	fundamental	structure	and	

composition	of	rail	transport;	damages	and	maintenance	of	

railway	track;	safety,	occupational	health,	environment	and	

fire	 protection;	 drag	 force	 analysis	 of	 air;	 railway	 slope;	

curvature	movement	of	railway	transport	and	high	speed	

train

0309 233 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(3-0-6)

 Numerical and Finite Element Method

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 283 คณิตศาสตร์ส�าหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล

Prerequisite : 0303 283 Mathematics for 

Mechanical Engineering

	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	 การ

ประมาณ	และการวิเคราะห์หาค่า	ความคลาดเคลื่อนรากของสมการ

ระบบสมการเชงิเส้น	การประมาณค่าในช่วงการถดถอยก�าลงัสองน้อย

ทีส่ดุ	การหาค่าอนิทเิกรตและค่าอนุพนัธ์เชงิตวัเลข	สมการเชงิอนพุนัธ์

สามัญ	สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์พื้นฐาน	การ

วิเคราะห์ปัญหาด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ส�าเร็จรูปเพ่ือจ�าลอง

เหตุการณ์อย่างง่าย

	 Fundamental	 of	 numerical	method;	 numerical	

approximation	and	error	analysis;	roots	of	equations;	linear	

equation	 system;	 interpolation;	 least-squares	 regression;	

numerical	 integration	and	differentiation;	ordinary	differ-

ential	equations;	partial	differential	equations	and	funda-

mentals	 of	 finite	 elements	method;	 fundamental	 of	 finite	

element	software	analysis

0309 340 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6)

 ความเร็วสูง

 High Speed Train Electrification and Traction  

 System

เงื่อนไขรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Prerequisite : 0307 308 Foundat ion o f 

Electrical Engineering

	 ระบบส่งจ่ายก�าลงัไฟฟ้าไปยงัสถานีและรางจ่ายไฟ	ระบบ

สัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย	 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า	 การ

ควบคุมและป้องกันมอเตอร์	 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	 ระบบขับ

เคลื่อนรถไฟความเร็วสูง	ระบบรีเจนเนอเรทีฟ

	 Power	supply	system	for	station	and	conductor	

rail;	fire	alarm	system;	electromechanical	energy	conversion;	

motor	 control	 and	 protection;	 power	 electronic	 circuit;	

traction	motor	for	high	speed	train;	regenerative	system
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0309 370 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมทางราง 3(3-0-6)

 Railway Signalling and Control System

เงื่อนไขรายวิชา : 0307 308 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Prerequisite : 0307 308 Foundat ion o f 

Electrical Engineering

	 หลักการของระบบอาณตัสิญัญาณ	ประแจกลไฟฟ้า	ระบบ
การเช่ือมต่อระบบอาณติัสญัญาณ	ระบบประสานการเดนิรถไฟ	ระบบ
บังคับสัมพันธ์	 ระบบติดตามและตรวจจับต�าแหน่งรถไฟ	 ระบบ
ควบคุมการ เดินรถอัตโนมั ติ 	 ระบบการสื่ อสารของระบบ
อาณัติสัญญาณ	 ระบบอาณัติสัญญาณบนขบวนรถ	 ระบบป้องกัน
อัตโนมัต	ิระบบควบคมุโดยใช้ระบบสือ่สาร	ระบบตดิตามและควบคมุ
จากส่วนกลาง
	 Principle	of	signalling	system;	switch	point	ma-
chine;	signalling	connection	system;	train	synchronization	
system;	 interlocking	 system;	 train	 tracking	 and	 tracing	
locations;	automatic	train	control	system;	communication	
system	of	the	signal	system;	signal	system	on	the	trains;	
automatic	train	protection;	control	system	by	using	com-
munication	system;	centralized	traffic	control	system	su-
pervisory	control	and	data	acquisition	(SCADA)

0309 460 การสั่นสะเทือนทางกลส�าหรับรถไฟความเร็วสูง 3(2-3-5)

 Mechanical Vibration for High Speed Train

เงื่อนไขรายวิชา : 0309 233 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและ

ไฟไนต์เอลิเมนต์ และ

  0309 210 วิศวกรรมขนส่งทางราง

Prerequisite : 0309 233 Numerical and Finite 

Element Analysis and

  0309 210 Railway Transporta-

tion Engineering

	 พืน้ฐานการวเิคราะห์การสัน่สะเทอืนทางกล	การเคลือ่นที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย	 การสั่นสะเทือนแบบอิสระส�าหรับระบบที่มี
หนึ่งและหลายระดับ	การสั่นสะเทือนของโครงสร้างที่มีตัวหน่วง	ตัว
หน่วงของคลูอมบ์	การสัน่สะเทอืนแบบบงัคบัและอสิระ	การวเิคราะห์
เสถยีรภาพของระบบเบรกและโครงสร้าง	การวเิคราะห์พลศาสตร์การ
เคลือ่นทีข่องระบบรถไฟฟ้าความเรว็สงูด้วยการออกแบบแบบจ�าลอง
อย่างง่าย	การวิเคราะห์ค่าลักษณะเฉพาะและค่าลักษณะเฉพาะแบบ
ซับซ้อน	ฟังก์ชันการถ่ายโอน	แบบจ�าลองระบบล้อ	 โบกี้และตู้รถไฟ	
การลื่นไถลของล้อ	สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานทางกลและพลศาสตร	์
การวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยของการเคลื่อนท่ี	การวิเคราะห์	 การ
สึกหรอของล้อและราง

	 Fundamental	 for	mechanics	vibration	analysis;	

simple	harmonic	motio;,	free	vibration	analysis	for	one	and	

multi	degree	of	freedom	systems;	structural	vibration	with	

damping;	coulomb	damping;	free	and	force	vibration	anal-

ysis;	stability	analysis	 for	braking	system	and	structural;	

eigenvalue	 and	 complex	 eigenvalue	 analysis;	 transform	

function;	wheel	system	model;	train	bogie	and	cabin;	wheel	

slip;	friction	coefficient	on	mechanical	and	aerodynamics;	

safety	factor	analysis	for	train	movement;	analysis	of	wheel	

and	track	wear

0309 492 ปฏิบัติการวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 1(0-3-0)

 High Speed Train Engineering Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 0303 391 ปฏิบัติการวิศวกรรม

เครื่องกล 1

Prerequisite : 0303 391 Mechanical Engineer-

ing Laboratory 1

	 การทดลองทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	 การทดลอง

ทางอาณัติสัญญาณและการควบคุม	การตรวจรอยแตกในรอยเชื่อม	

ความแข็งของรางและความล้าของรางรถไฟ	การทดสอบการสึกหรอ

ของล้อและ	รางรถไฟ

	 Experimental	studies	in	high	speed	train	engi-

neering,	experiments	in	signaling	and	control,	inspection	

in	crack,	hardness	and	fatigue	of	railway,	experiments	on	

tribology	of	wheel	and	railway

0309 497 สัมมนาทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 1(0-3-0)

 High Speed Train Engineering Seminar

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4

Prerequisite : Senior Standing

	 ค้นคว้า	 อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	 ในปัจจุบัน	 การเขียนและ

การน�าเสนอผลงาน

	 Research,	discussion	and	interchange	concepts	

related	 to	presently	available	 technologies	of	high	speed	

train	engineering;	written	and	presentation	of	contributions
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  2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

ส�าหรบัโปรแกรมปกต	ิก�าหนดให้เลอืกเรยีน	ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา	ก�าหนดให้เลือกเรียน	ไม่

น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

0300 180 การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Entrepreneurship

	 แนวคิดการเป็นผู ้ประกอบการส�าหรับวิศวกร	 องค์

ประกอบของแผนธุรกิจ	 วิธีการเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่	 การ

ศึกษาความเป็นไปได้	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน	

การตลาด	การผลติ	การบรหิารทรพัยากรมนษุย์	การจดัท�าแผนธรุกจิ	

การท�าโครงงานแผนธุรกิจ	การศึกษาดูงาน

	 Concepts	 of	 entrepreneurship	 for	 engineers;	

structures	of	business	plans;	starting	up	or	developing	new	

business;	feasibility	study;	basic	knowledge	on	finance	and	

investment;	marketing;	production;	human	resource	man-

agement;	business	plan	preparation;	business	plan	projects;	

study	visit

0300 190 ข้อมูลมหัตเบื้องต้นส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 Introduction to Big Data for Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 0300110 การเ ขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite : 0300110 Computer Programming

	 ข้อมูลมหัตส�าหรับการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม	 ระบบ

นิเวศน์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล	 การแยกข้อมูลและการวิเคราะห์

ความรู้จากข้อมูลดิบหรือข้อมูลมหัต	การรวบรวมและการแสดงผล

ข้อมลู	ฐานข้อมลูเบือ้งต้น	พืน้ฐานของปัญญาประดษิฐ์ในการวเิคราะห์

ข้อมูลมหัต

	 Big	data	for	engineering	analytics;	data	ecosys-

tem	 and	 data	 science;	 extraction	 data	 and	 knowledge	

analysis	from	raw	data	or	big	data;	data	collection	and	vi-

sualization;	introduction	to	database;	basic	of	artificial	in-

telligence	in	big	data	analytics

0300 210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Railway System Engineering

	 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง	 แนว

นโยบาย	การวางแผน	และการพฒันาโครงการ	การคาดการณ์ปรมิาณ

การเดินทางและการใช้การขนส่งทางราง	การบรหิารโครงการในระบบ

ขนส่งทางราง	 โครงสร้าง	 ทางรถไฟ	 ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน	

สถานีรถไฟ	 ระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟ	 ระบบไฟฟ้าภายในตัว

รถ	 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร	การก่อสร้างงานโยธา	การ

เดินรถ	การบริหารการซ่อมบ�ารุง	การด�าเนินธุรกิจ	ในระบบขนส่งทาง

ราง	และรถไฟความเร็วสูง
	 History	and	evolution	of	railway	transport	system;	
policy	planning	and	project	development;	forecast	of	travel	
demand	and	using	railway	transport;	project	management	
in	railway	transport	system;	railway	track	structure;	bogies	
and	motive	power,	railway	station;	railway	electrification	
system;	electrical	system	in	rolling	stock;	signaling	system	
and	communication;	civil	construction;	railway	operation;	
maintenance	management;	business	operation	in	railway	
transport	system	and	high	speed	train

0309 411 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง 3(3-0-6)

 Railway Propulsion System

	 พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมล้อเลื่อน	ส่วนประกอบของล้อ
เลื่อน	พลศาสตร์ของยานพาหนะที่ใช้ราง	ระบบการขับเคลื่อน	ระบบ
หยุดรถราง	 มอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง	
มอเตอร์ขบัเคลือ่นเชงิเส้น	ระบบลอยตวัด้วยสนามแม่เหลก็	ระบบส่ง
ก�าลงั	ระบบหยดุรถรางแบบรเีจนเนอร์เรทฟี	การใช้งานและการบ�ารงุ
รักษารถไฟ
	 Fundamental	of	rolling	stock	engineering;	com-
ponents	of	rolling	stock;	railway	vehicle	dynamics;	braking	
systems;	AC	and	DC	traction	motors;	 linear	motor	drive;	
magnetic-levitation	system;	transmission	system;	regener-
ative	braking	system;	train	operation	and	maintenance

0309 412 การวางแผนเพื่อการจัดการส�าหรับรถไฟ 3(3-0-6)

 ความเร็วสูง

 High Speed Train Planning and Management

	 เศรษฐศาสตร์ส�าหรับรถไฟความเร็วสูง	การวางแผนการ
ขนส่งส�าหรับผู้โดยสาร	สินค้า	และ	การจัดการโลจิสติกส์	การเลือก
รูปแบบสถานี	 ชานชาลาและเส้นทางเชื่อมต่อสถานี	 การคาดการณ์
ปริมาณการใช้งานจากข้อมูลมหัต	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ
	 Economics	 for	high	speed	train;	 transportation	
planning	for	passenger,	products	and	logistics	management;	
selections	 of	 stations,	 platforms	 and	 routes	 to	 connect	
station;	 forecasting	travel	demand	from	big	data;	project	

operation	cost
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0309 413 ความเสียหายของวัสดุวิศวกรรมในระบบราง 3(3-0-6)

 Failure of Engineering Materials in Railway  

 System

 บทน�าความเสียหายของวัสดุ	ลักษณะความเสียหายของ

วัสดุ	พฤติกรรมและกลไกความเสียหาย	ในวัสดุ	การทดสอบสมบัติ

วัสดุภายใต้ภาระโหลดแบบต่าง	ๆ	ความเสียหายของวัสดุในระบบ

ขนส่งทางราง	การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการซ่อมบ�ารุง

เชิงป้องกัน

	 Introduction	on	material	failure;	characteristics	

of	material	failure;	behaviors	and	failure	mechanisms;	ma-

terial	 propoties	 testing	 under	 various	 loading;	material	

failure	in	railway	system;	data	collection	and	analysis	for	

preventive	maintenance	planning

0309 414 ระบบปฏิบัติการและการซ่อมบ�ารุงระบบราง 3(3-0-6)

 Railway System Operation and Maintenance

 หลักการซ่อมบ�ารุงรักษาระบบราง	 การจัดท�าตารางซ่อม

บ�ารงุ	การออกแบบโรงซ่อมบ�ารงุ	การซ่อมบ�ารงุระบบอาณตัสิญัญาณ

และระบบควบคุม	การซ่อมบ�ารุงราง	การซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกล	ในอาคาร

	 Principle	of	railway	system	maintenance;	main-

tenance	timetable	scheduling;	depot	layout	design;	main-

tenance	of	signalling	and	control	systems;	railway	mainte-

nance;	maintenance	of	electrical	and	mechanical	systems	

in	building

0309 415 งานโยธาส�าหรับรถไฟความเร็วสูง 3(3-0-6)

 Civil Work for High Speed Train

	 การส�ารวจและการวางแนวของรางรถไฟความเร็วสงูเบือ้ง

ต้น	การวเิคราะห์โครงสร้างดนิส�าหรบั	งานฐานรากของรางรถไฟเบือ้ง

ต้น	 เทคโนโลยีการก่อสร้างรางรถไฟ	ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

งานโยธา	การซ่อมบ�ารุงส�าหรับงานโยธา

	 Preliminary	of	survey	and	track	alignment	for	high	

speed	 train;	 soil	 structure	analysis	 for	preliminary	of	 the	

foundation	of	railway;	technologies	for	railway	construction;	

safety	in	the	construction	of	civil	works;	civil	works	main-

tenance

0309 416 ไฟไนต์เอลิเมนต์ส�าหรับการออกแบบเชิงกล 3(2-3-5)

 ของรถไฟความเร็วสูง

 Finite Element for Mechanism Design of High  

 Speed Train

เงื่อนไขรายวิชา : 0309 233 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและ

ไฟไนต์เอลิเมนต์

Prerequisite : 0309 233 Numerical and Finite 

element method

	 การออกแบบเชงิกลทางด้านโครงสร้างด้วยระเบยีบวธิไีฟ

ไนต์เอลิเมนต์	 การวิเคราะห์การสึกหรอ	 การวิเคราะห์ระบบห้ามล้อ	

การสัน่สะเทอืนทางกล	การไหลของอากาศ	คลืน่เสยีง	ความร้อน	อายุ

การใช้งาน

	 Mechanism	structural	design	by	finite	element;	

wear	 analysis;	 braking	 analysis;	mechanism	 vibration;	

aerodynamics;	acoustic;	thermal;	life	time

0309 417 การซ่อมบ�ารุงรถไฟความเร็วสูง 3(3-0-6)

 High Speed Train Maintenance

	 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ	การซ่อม

บ�ารงุรถไฟความเรว็สงู	การซ่อมบ�ารงุระบบควบคุมการเดนิรถ	ระบบ

อาณัติสัญญาณ	และระบบไฟฟ้าส�าหรับรถไฟความเร็วสูง

	 Tooling	and	equipment	inspection;	high	speed	

train	maintenance;	maintenance	of	transpotation,	signalling	

and	power	systems	for	high	speed	train

0309 418 การจัดการด้านความปลอดภัยและ 3(3-0-6)

 สิ่งแวดล้อมส�าหรับรถไฟความเร็วสูง

 Environmental and Safety Management for  

 High Speed Train

	 ผลกระทบจากการก่อสร้างและด�าเนินโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	การป้องกันอุบัติเหตุของการ

เดินรถไฟความเร็วสูง	 กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภยัในการก่อสร้างและการเดนิรถไฟความเรว็สงู	มาตรการการ

ป้องกันโรคระบาดและยาเสพติด	 การตรวจสอบอุปกรณ์และ

โครงสร้างของระบบราง	มาตรฐานการออกแบบระบบการเดินรถไฟ

ความเร็วสูง

	 Effects	of	construction	and	operation	on	social	

and	environment	from	high	speed	train	project;	prevention	

of	accidents	for	high	speed	train	operation;	environmental	

and	safety	laws	in	the	construction	and	operation	of	high	
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speed	 train;	 pandemic	 and	drugs	prevention	measures;	

railway	 system	 inspection	 of	 equipment	 and	 structure;	

design	standard	for	high	speed	train	operation

  2.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน	6	หน่วยกิต

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน	

6	หน่วยกิต

วิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ	 จะแบ่งออกเป็น	 3	

ทางเลือก	เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะส�าหรับ

ตนเอง	1	ทางเลือก	จ�านวน	6	หน่วยกิต	ดังนี้

โปรแกรมปกติ

0309 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 3(240 ชั่วโมง)

 High Speed Train Engineering Training

เงื่อนไขรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Consent of Faculty

	 นสิติทกุคนต้องผ่านการฝึกงานในสาขาวชิาทีก่�าลงัศกึษา

อยู่	 การฝึกงานต้องได้รับการอนุมัติ	 จากคณะกรรมการจัดหาและ

ฝึกงานของคณะ	นิสิตต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง	นิสิตต้องส่ง

รายงาน	และผ่านกระบวนการประเมินผล

	 The	students	must	pass	a	practical	engineering	

training	in	his/her	area	of	study	and	approved	by	the	Fac-

ulty.	The	student	must	complete	at	least	240	working-hours.	

A	full	report	is	required	for	evaluating

0309 498 โครงงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 1 1(0-3-0)

 High Speed Train Engineering Project 1

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 หรือได้รับความ

เห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Senior Standing or Consent of 

Faculty

	 การเลอืกหวัข้อในการท�าวจิยั	การรวบรวมข้อมลูจากงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	การวางแผนการวิจัย	การเขียนโครงร่างงานวิจัยและ

การน�าเสนอ	การด�าเนินการวิจัยบางส่วน

	 Topic	selection	for	research,	data	collection	from	

related	 research,	 research	 planning,	 research	 proposal	

writing	and	presentation,	conducting	a	part	of	the	research

0309 499 โครงงานทางวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 2 2(0-6-0)

 High Speed Train Engineering Project 2

เงื่อนไขรายวิชา : 0309 498 โครงงานทางวิศวกรรม

รถไฟความเร็วสูง 1

Prerequisite : 0309 498 High Speed Train 

Engineering Project 1

	 การวิจัยตามหัวข้อโครงงานในรายวิชาโครงงานทาง

วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง	 1	การวิเคราะห์ข้อมูล	การสรุปผลการ

วิจัย	การเขียนรายงานการวิจัยและการน�าเสนอ

	 Research	 on	proposal	 topic	 as	project	 in	high	

speed	train	engineering	project	1,	data	analysis;	research	

conclusions,	research	writing	and	presentation

โปรแกรมสหกิจศึกษา

0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(2-2-5)

 Cooperative Education Preparation

เงื่อนไขรายวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Consent of Faculty

 หลักการ	 แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา	

ระเบยีบข้อบงัคับทีเ่ก่ียวข้อง	การเตรยีมตวัส�าหรบัการสมคัรงานและ

การฝึกปฏิบัติงาน	 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์	 การพัฒนา

บุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	 เทคนิค

การการเขียนและการน�าเสนอรายงาน

	 Principles,	concepts	and	processes	of	cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;	preparation	for	job	

application	and	 job	training;	communication	and	human	

relations;	 personality	development;	 quality	management	

system	 in	workplaces;	 report	writing	 and	 presentation	

techniques

0309 491 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 3(0-40-0)

 รถไฟความเร็วสูง

 Cooperative Education in High Speed Train  

 Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะ

Prerequisite : Senior Standing and Consent 

of Faculty

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ	สถานประกอบการเพื่อพัฒนา
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นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานใน

สถานประกอบการ	มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิด

อย่างเป็นระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ทักษะในการวิเคราะห์และ

ประเมนิผล	ท�าให้นสิิตมคีณุภาพตรงความต้องการของสถานประกอบ

การและแรงงาน

	 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-devel-

opment	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

หมายเหตุ	 ผลการศึกษาเป็น	S/U

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียน	 และ	 สอบผ่านวิชาท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อมูลพื้นฐาน
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1. ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้รับ 

การจัดต้ังเป็นหน่วยงานภายใน	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ตามมต ิ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ครั้งท่ี	 	 3/2542	 เม่ือวันท่ี	 	 18	 	 มีนาคม 

พ.ศ.	 2542	 	 ต่อมาเมื่อวันท่ี	 8	 	 กุมภาพันธ์	 	 พ.ศ.	 2548	 	 ได้รับ 

การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปรับปรุงระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ว่าด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์	 	พ.ศ.	 2548	

โดยได้รับการจัดตั้งเป็น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มีหน้าที่จัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	 โดยไม่เป็นส่วนราชการ	 	 มีหน้าที่จัดการศึกษา 

ท�านองเดียวกับคณะฯ	 ด�าเนินงานในรูปแบบการบริหารที่ เน ้น 

ความคล่องตัว	 มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด	 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	–	2563	 ศาสตราจารย์	ดร.อนงค์ฤทธิ์		แข็งแรง

พ.ศ.	2563	-	ปัจจุบัน	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกียรติศักดิ์	ศรีประทีป

ที่อยู่และการติดต่อ
	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรยีง	

อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	 ในพ้ืนท่ี	 15,000	 ตารางเมตร	

โทรศัพท์	:	0-4375-4321	–	40	ต่อ	3009,	3018,	0-4302-9665	กด	1-5

โทรสาร	:	0-4375-4316		โฮมเพจ	:	eng.msu.ac.th

Page	 facebook	 :	 งานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

ปรัชญา
	 สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต						สมนามสิทธิ์	”ตักสิลา„	

	 งานวิจัยให้ก้าวหน้า											ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์

วิสัยทัศน์
	 มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม

	 (Strive	for	Engineering	Excellence)

พันธกิจ 
	 1.	 ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง	

สอดคล้องกบัความต้องการของมหาวทิยาลยัมหาสารคามและประเทศ

	 2.	 เชื่อมโยงวิชาการในระดับนานาชาติเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น	

เพื่อสั่งสมเป็นความรู้ขององค์กรแบบบูรณาการ

	 3.	 พัฒนาระบบการศึกษาและบริการวิชาการที่หลากหลายและ

มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	 พัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

	 5.	 สร้างสรรค์	 และสั่งสมทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้อันอุดม	

ประกอบด้วยคุณธรรม

	 6.	 เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ค่านิยมองค์กร  

E4 (E-Power4)

 Ethics	 	 -	จริยธรรมน�าหน้า

 Engagement	 -	การมีส่วนร่วม

 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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ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

1.	 รศ.ดร.สุดสาคร	อินธิเดช

	 รองคณบดีฝ่ายแผนและกิจการนิสิต

2.	 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์	ชมภูค�า

	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.	 ผศ.ดร.ณัฐพล	ภูมิสะอาด

	 หัวหน้าส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4.	 น.ส.เสาวลักษณ์	เรียงพรม

	 นักวิชาการศึกษา	(หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต)

5.	 น.ส.สุภาวดี	กั้วพงษ์

	 นักวิชาการศึกษา

6.	 น.ส.วรินญา	ชื่นใจ

	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	(งานวิชาการบัณฑิตศึกษา)

7.	 นายอธิวัฒน์	อุดมก้านตง

	 นักวิชาการศึกษา

8.	 นายสถาพร	พวงมลัย

	 นักวิชาการศึกษา

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1.	 ผศ.ดร.รัตนา	หอมวิเชียร

	 ประธานหลักสูตร	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2.	 ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์		แข็งแรง		

3.	 รศ.ดร.สหลาภ	หอมวุฒิวงศ์

4.	 รศ.ดร.เรืองรุชดิ์		ชีระโรจน์

5.	 รศ.ดร.กริสน์		ชัยมูล

6.	 ผศ.ดร.ชัยชาญ	โชติถนอม

7.	 ผศ.ดร.อลงกรณ์		ละม่อม

8.	 ผศ.ดร.ณัฐวิทย์		จิตราพิเนตร

9.	 ผศ	ดร.นพปฎล		เสงี่ยมศักดิ์

10.	ผศ.ดร.พงษ์พันธ์		แทนเกษม

11.	ผศ.ดร.ศิวา	แก้วปลั่ง

12.	ผศ.นบปนม	แก้วหานาม

13.	อ.ดร.ปิยณัฐ	จันโทสุทธิ์

14.	อ.ณัฐฏพงษ์	ลาดบัตร

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

1.	 ผศ.ดร.ยศฐา	ศรีเทพ

	 ประธานหลักสูตร	สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

2.	 รศ.ดร.บพิธ	บุปผโชติ

3.	 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์	ศรีประทีป

4.	 รศ.ดร.สุดสาคร	อินธิเดช	

5.	 ผศ.ดร.อรอุมา	ลาสุนนท์

6.	 อ.ดร.สริญญา	ศาลางาม

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1.	 อ.ดร.นรินทร์	ศิริวรรณ*

	 ประธานหลักสูตร	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2.	 รศ.ดร.สุพรรณ	ยั่งยืน	 	

3.	 รศ.ดร.จักรมาส	เลาหวณิช

4.	 รศ.ดร.อดิศักดิ์	ปัตติยะ	 	

5.	 ผศ.ดร.ณัฐพล	ภูมิสะอาด	 	

6.	 ผศ.ดร.โสภา	แคนสี	 	

7.	 ผศ.ดร.ธีรพัฒน์	ชมภูค�า

8.	 ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย	คุณะโคตร

9.	 ผศ.ดร.เชิดพงษ์	เชี่ยวชาญวัฒนา

10.	ผศ.ดร.พิทักษ์	พร้อมไธสง

11.	ผศ.ดร.วสันต์	ด้วงค�าจันทร์

12.	อ.ดร.กิตตินันท์	วันสาสืบ

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

1.	 ผศ.ดร.ทรงชัย	วิริยะอ�าไพวงศ์

	 ประธานหลักสูตร	สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

2.	 ผศ.ดร.ละมุล	วิเศษ

3.	 รศ.ดร.จักรมาส	เลาหวณิช

4.	 ผศ.ดร.จินดาพร	จ�ารัสเลิศลักษณ์

5.	 ผศ.ดร.ณัฐพล	ภูมิสะอาด

6.	 ผศ.ดร.นเรศ	มีโส
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อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1.	 ผศ.ศตวรรษ	ทวงชน

	 ประธานหลักสูตร	สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2.	 ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์		แข็งแรง	

3.	 ผศ.ดร.นิดา	ชัยมูล

4.	 ผศ.ดร.เพชร	เพ็งชัย

5.	 ผศ.ดร.วจัสกร	กาญจนะ

6.	 ผศ.ดร.สุรชัย	วงชารี

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

1.	 อ.คเณศ	ถุงออด

	 ประธานหลักสูตร	สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

2.	 รศ.ดร.เกียรติสิน		กาญจนวนิชกุล

3.	 ผศ.ดร.ธีรยุทธ	ชาติชนะยืนยง

4.	 ผศ.ดร.วสันต์	ด้วงค�าจันทร์

5.	 ผศ.เกสร	วงศ์เกษม

6.	 อ.ดร.ปิยพัฒน์	พานเมือง

7.	 อ.ดร.ปริญญ์		ชุปวา	

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.	 ผศ.ดร.ชัยยงค์	เสริมผล

	 ประธานหลักสูตร	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2.	 รศ.ดร.อภินันท์		อุรโสภณ	

3.	 รศ.ดร.วรวัฒน์		เสงี่ยมวิบูล	

4.	 รศ.ดร.ชลธี	โพธิ์ทอง

5.	 ผศ.ดร.นวรัตน์	พิลาแดง

6.	 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ	สุวรรณทา

7.	 ผศ.ดร.นิวัตร์		อังควิศิษฐพันธ์

8.	 ผศ.ดร.สุพรรณนิกา	วัฒนะ

9.	 อ.ดร.บัญชา	วัฒนะ

10.	อ.ดร.ปิยพัฒน์	พานเมือง

11.	อ.ดร.ณัฏฐพล	ไชยดวงศรี

12.	อ.ดร.ณรงค์กรณ์	อุทาทิพย์

13.	อ.ดร.กฤตานน	ประเทพา
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1. การคัดเลือกนิสิตเข้าสาขาวิชาจะพิจารณาจากคะแนนในการจัดอันดับของรายวิชา จ�านวน 14 รายวิชา 33 หน่วยกิต 

ดังรายวิชาต่อไปนี้

1.1	 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	(บรรยาย)	จ�านวน	5	รายวิชา	ดังรายวิชาต่อไปนี้

0300130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1 3(3-0-6)

0300131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2 3(3-0-6)

0202100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

0204101 ฟิสิกส์ทั่วไป	1 3(3-0-6)

0204102 ฟิสิกส์ทั่วไป	2 3(3-0-6)

1.2	กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	(ปฏิบัติ)	จ�านวน	3	รายวิชา	ดังรายวิชาต่อไปนี้

0202190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

0204191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	1 1(0-3-0)

0204192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	2 1(0-3-0)

1.3	กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์	จ�านวน	5	รายวิชา	ดังรายวิชาต่อไปนี้

0300100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)

0300101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

0300110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

0300120 การเขียนแบบกราฟิก 3(2-2-5)

0300140 กลศาสตร์วิศวกรรม	:	สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)

1.4	 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ	เลือกจ�านวน	1	รายวิชา	จาก	2	รายวิชา	โดยเลือกรายวิชาที่มีผลการเรียนสูงกว่า 

ดังรายวิชาต่อไปนี้

0041001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 2(1-2-3)

0041002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

  0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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  0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและอนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence structures for daily-life communication; 

listening to basic conversations for main ideas; reading 

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar 

frequently found in different social situations; practice 

of listening and responding in various situations; reading 

for comprehension and writing short messages in 

response to texts

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน
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  English vocabulary and expressions found 

in global media and entertainment; basic English 

grammatical and sentence structures; English listening 

and pronunciation; basic techniques of reading for 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

co r respondence ;  Eng l i sh  fo r  c ross -cu l tu ra l 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various travel situations; basic reading techniques for 

comprehension; English listening and pronunciation for 

effective communication; English for cross-cultural 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

English vocabulary and expressions for 

academic presentation; English listening and 

pronunciation for effective communication; basic reading 

techniques for academic text comprehension; basic 

academic writing 

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชพีอิสระ

Approaches in developing specific Thai 

skills including listening, speaking, reading and writing 

Thai; integration of Thai skills for communicative 

competence enhancement and opportunities in career 

development in public and private organizations; 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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  Culture and communicative arts for 

happiness and pleasure creation in Thai social contexts; 

creativity and language play; applications for value and 

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  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

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation necessary in daily life; learning of culture 

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Vietnamese vocabulary and language use 

in daily-life communication; learning of culture and 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Laos vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 
and ethics

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  Definition, importance, and concepts of 
digital citizenship; digital citizenship skills; digital citizen 

identities; privacy management; critical thinking; screen 

time management; cyberbullying management; digital 

footprints; cybersecurity management; digital empathy; 

information, media, and digital skills and literacies; 

searching and usage; innovation creation; identity and 

quality of life; technology learning; digital citizens’ use 

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล กรณีศึกษา
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 Definition of data analytics; importance of 
data analytics; types of data; basic data analytics; data 
analytical tool usability; data presentation using graphs; 
data analytics evaluation; case studies

 0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล
  Definition of digital media; types of content 
and digital media; principles and approaches in content 
design and creation; tools and computer software for 
content and digital media creation; applications of 
digital media for learning and business; relevant laws on 
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 Science and innovations for mega trends; 
smart life development; digital lifestyle and technology; 
renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for 
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

Electrical system; communication; use of 
energy-saving electrical devices; use and care of 
computers; use and maintenance of motorcycles, 
cars and agricultural machinery; fundamentals of 
construction; basic water supply and sanitation systems; 
environmental management in daily life; solid waste 
management; safety at work

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
  Definition, scope and meaning of global 
health; risk and problems of international populations; 
inequality in social and economic behavior; medical and 
public health system; effects of natural resource 
limitations; borderless globe; disease epidemics from 
national to international levels; digital-age lifestyle 
diseases; disease prevention innovations and 
technology; health promotion in areas of public health; 
context-specific collaborations of medicine, health 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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  Concepts, definition and importance of 

health literacy in health management, health promotion 

and illness prevention; sex education; first aid care and 

basic resuscitation; self care in alcohol, cigarette and 

tobacco consumption; perception of health information; 

judgment in decision making regarding health; 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  Concepts of holistic health promotion; 

hygienic and disease prevention; basic health care and 

disease prevention in different age groups; basic mental 

health evaluation and management; relationships, love, 

preparation for family establishment and family planning; 

laws involving sexual abuse; health care under the 

principles of Thai traditional medicine; sufficient 

economy and Thai’s life style; health insurance rights 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  Physical and mental changes at different 

stages of life; illnesses; food; activities; physical and 

mental health care, and first aid care for people of 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

Nutrition; food selection; popular food; 

dietary control for weight loss; principles and importance 

of health and physical fitness; doing exercise and playing 

sports for health and beauty; exercise planning and 

evaluation; promoting positive attitudes towards doing 

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

มีวิจารณญาณ

General principles of drug use; use of 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms and common diseases; facts on popular dietary 

supplements, cosmetics and other health products; 

choosing drugs and health products with discretion
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 0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  Concepts of inter-professional education; 

principles of family medicine; house design and 

landscape development; environmental management for 

communities; one health; transmitted diseases from 

animals to humans; communicating with patients; 

community visits; local medicine and herbs; holistic 

community health promotion planning; media creation 

and ethics in media creation; safety in use of household 

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  Definition, importance, and components of 

the 21st century life skills; thinking and decision making 

skills; creativity; positive thinking; critical thinking; 

emotional quotient; l i fe skil l  development for 

interpersonal relationships; Triangular Theory of Love; 

positioning oneself in a romantic relationship; spouse 

selection; resilience quotient; facing and coping with 

disappointments; constructive life problem-solving 

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

Concepts and importance of personality; 
factors influencing personality; personality improvement 
for enhancing positive image; other skil ls for 
self-development and career success including general 
social etiquette associated with business meetings, 
events and banquets; personality for effective 
interpersonal relations

 0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร สารพิษ การจลาจล
  Knowledge of disasters; impacts of disasters 
on health and environment; global warming; climate 
change; preparing for floods, storms, fires, man-made 
disasters, traffic accidents, electrical short circuit, toxins 
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

Situat ions,  causes and ef fects  of 
environmental problems at the community and global 
levels; collective responsibility for pollution management; 
sustainable solutions to environmental problems; 

environmental-friendly lifestyles and communities 
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 0042 012  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors, windows, furniture, lighting, colors, aperture for 

ventilation and temperature for ergonomics; life quality 

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู  เบื้องต นเ ก่ียวกับกัญชา 

กฎหมายที่ เกี่ยวข อง สายพันธุ กัญชา การขยายพันธุ และ

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย นวัตกรรมกัญชา 

  History and knowledge of cannabis; 

relevant laws; cannabis strains; cannabis propagation, 

breeding, planning and care; extraction of cannabinoid 

oil; phytochemical qualitative and quantitative analysis 

of cannabis related compound and contaminant; 

applications in cannabinoid medicine; cannabis 

innovation

 0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  Benefits of companion animal and livestock; 

classification of companion animal and livestock; pet and 

livestock selection; breeding, feed, raising and livestock 

management of companion animal and livestock; health 

care; animal welfare; important zoonosis, vaccine and 

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

Conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; large-scale 

problem-solving; using creativity and different 

perspectives to construct problem-solving methods; 

method testing and redefining; developing innovations 

to address users’ needs and problematic situations; user 

experience design 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

A study of models and methods of 

creativity and creativity management through which the 

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  Business data; types of investment; finance 
theories related to investment; risk management; 
analysis of investment for cost effectiveness; evaluating 
rate of return; presenting business data; data analysis 
for decision making

 0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  Innovation and creativity; creative economy;
idea evaluation process; trends; startups; business 
opportunities; translating ideas to products and services; 
writing business plans; analyzing business possibilities 

 0043 005  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship and social problems; 
adding value to social entrepreneurship; principles of 
social entrepreneurship; business process management 
for social change and social capital construction with 
priority given to community benefits over personal profits; 
seeking innovative ideas to solve problems with the aim 

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

Introduction to business and online 

business; business opportunities; sales content creation; 

revenue generation models; marketing; auction; trading 

and online business laws and ethics

 0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

Pitching business ideas to attract 

interested customers or investors; showcasing 

a company’s capabilities and expertise; types of 

communication; written and spoken communication; 

communication techniques for entrepreneurs; 

negotiations; persuasion; successful communication 

skills; personality development

 0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

หนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

Personal financial planning techniques; 

systematic financial planning; personal budgeting; 

personal financial planning; insurance; savings; 

property and securities investment; personal income 

tax; asset and liability management; financial planning 

for retirement
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 0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d 

communication technology in smart living; smart living 

infrastructure and platforms; standards of communication 

and networking system; internet of things; privacy and 

data security; case studies of the application of 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

การผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes; safe food production; smart farming for food 

production from plants and animals; current trends in 

food product development; technologies in food 

processing and preservation; innovation in food 

packaging; food labeling; Good Manufacturing Practice 

(GMP), biotechnology innovation in food production

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Definit ion and importance of  the 

University’s mission; roles of the University in serving 

communities; collaborations with communities and 

stakeholders; community-based learning with the 

integration of diverse disciplines to strengthen 

communities; development of public-mindedness; 

applications of knowledge for community service in 

accordance with Mahasarakham University’s philosophy 

and identity

 0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

Leadership; leaders in the disruption era; 

the characteristics and roles of leadership for change; 

the roles of team leader; building an effective team; 

personality; leadership techniques; creating team pride 

and building team spirit; conflict management; 

team-based problem-solving and decision-making 
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  Definition and meaning of citizenship; 

characteristics of citizenship; promoting an awareness 

of current issues at the local and national levels; 

promoting public-mindedness; understanding of plural 

culture and society; citizenship with an orientation 

towards well-being; capabilities in seeking peaceful 

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

สิทธิมนุษยชน

  General  knowledge of  laws;  legal 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and freedom; justice; rights in criminal proceedings; 

rights in civil proceedings; rights in administrative 

proceedings; claiming rights in an effort to denounce 

injustice and denied compensation; consumer’s rights; 

disability rights; rights of accident victims; human rights 

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  General knowledge of laws and law 

enforcement; laws related to daily life; relevant laws for 

employment such as laws related to civil servants, labor 

and social security laws, business laws, tax laws, 

information technology laws, and intellectual property 

laws

 0044 006  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej The Great; the King’s philosophy; His 

Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the 

sufficiency economy; New Theory Agriculture; 

sustainable development goals; application of the King’s 

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition and development of beliefs and 

religions; religions and daily life; reasoning and analyzing 

religious and belief diversity; understanding of self and 

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  Human brain and human learning; physical, 

mental and cognitive development; the understanding 

of self and others through contemplative education and 

dialogue; transformative learning ; being able to set life 

goals; practicing holistic thinking for peaceful 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness; concentration; the meaning 

of mind power; the benefits of meditation in daily life; 

the relationship of mindfulness, concentration and 

wisdom; emotional management; mindful listening; 

meditation and world peace 

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f 

environmental volunteerism; understanding the 

principles of environmental volunteerism; creating 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in the community; service activities, volunteerism; 

volunteering with the community; promoting 

environmental volunteerism 

5.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing Arts; skills and process of Fine and Applied 

Arts creation and innovation in the 21st century; 

integrating learning with the application of Thai and 

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 Introduction to regional music and 

performing art; definition, importance, background, 

development and types of music and Isan performing 

arts; culture of clothing; biography of most outstanding 

artists; commercialization of entertainment business 
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 0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  Definition, condition and types of wisdom; 

wisdom and its relationships with beliefs, culture and 

Isan traditions; environment and natural resources in the 

community; application of knowledge of science and 

technology embedded in local wisdom in daily life 

 0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ ารงอยู  ของมนุษย ภายใต กระแส

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social and cultural diversity; important 

characteristics of Eastern and Western cultures; humans 

and values and beauty in the midst of cultural diversity; 

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

Background, relationship, ethnicity; 

settlements in relation to geography; wisdom; art and 

culture; autobiography of local dignitaries; thought 

processes; co-identities among Mekong countries; 

regional development for cultural heritage; tourism 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

Isan in a globalized context; sociocultural 

groups; local wisdom; livelihood and cultural capital; 

a transition from classical to modern Isan; resource 

allocation; creative economy; cultural products and 

healthy Isan

 0045 008  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

of cultural capital to create value
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 0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  History, importance and wisdom of food 

and local beverages; process and hygiene in the 

production; benefits and nutrients; innovation and 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

พระเครื่องในประเทศไทย

Principles, definition, history, development, 

and types of Thai Buddha amulets; preservation 

techniques; production methods; materials used to make 

amulets; amulet identifications and confirmation by us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

The origin and logic of the Eastern beliefs 

for living and trading; feng shui based on strategic 

locations; building orientation and location selection; 

space design for different areas of the house and 

workplace by considering good and bad power and the 

mixed methods; applications of design principles in 

daily life and work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical structures for daily communication; 
integrated English communication skills by practicing 
listening, speaking, reading and writing through English 

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 

and ethics

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

The concepts and significance of 

personality improvement for positive image; grooming 

and physical appearance; maintaining social etiquette 

and proper conduct; good postures for different 

situations; building human relationships and 

interpersonal and organizational communication; 

internal personality management (intellectuality, 

emotion, and attitude); self-adaptation in modern 

society and surroundings

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
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โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes;  innovation creation and business model 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; problem-solving; 

using creativity and different perspectives to construct 

problem-solving methods; method testing and redefining; 

developing innovations to address users’ needs and 

problematic situations; idea evaluation process; trends; 

startups; business opportunities; translating ideas to 

products and services

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable development; sustainable 

development goals; the King’s philosophy; philosophy 

of sufficiency; new theory of agriculture; the King’s 

philosophy and sustainable development; University 

engagement

5. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




