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หัวข้อและรายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 
คณะ/วทิยาเขต/ภาควชิา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  

หมวดที ่1 ลกัษณะและข้อมูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

1. ช่ือหลกัสูตร 
 ช่ือภาษาไทย :  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 
 ช่ือภาษาองักฤษ : Bachelor of Technology Program 

2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย  : เทคโนโลยบีณัฑิต 
 ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ : Bachelor of Technology  
 อกัษรยอ่ภาษาไทย  : ทล.บ. 
 อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  : B.Tech.  
 
3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิต การ
ควบคุมการผลิต การจดัการเทคโนโลย ี และการวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิต ในแต่ละกลุ่มวชิา
เฉพาะ ไดแ้ก่ เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม เทคโนโลยกีารผลิต เทคโนโลยเีคมี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน เทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่   123 หน่วยกิต   
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 
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5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนิสิตไทย โดยนิสิตต่างชาติสามารถสมคัรเขา้ศึกษาไดห้ากมีความรู้ในภาษาไทยอยูใ่น
เกณฑท่ี์ดี 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเทคโนโลยบีณัฑิต 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาเห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เปิดสอน ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2554 
 คณะกรรมการสภาวชิาการเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 5/2553 
 วนัท่ี 29  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2553 
 สภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 6/2553 
 วนัท่ี 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553. 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 1. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายควบคุมการผลิต/ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
 2. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวางแผนการผลิต/ฝ่ายวเิคราะห์เฉพาะทาง/ฝ่ายวจิยัและพฒันาในอุตสาหกรรมต่างๆ 
 3. ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ 
 
9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 (1) นางสาวธนาวดี เพชรยศ  เลขประจ าตัวประชาชน 3-2001-0104X-XX-X 

วศ. ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2548 
วศ. บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2542 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
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 (2) นายอดิศักดิ์ นาวเหนียว  เลขประจ าตัวประชาชน 3-6107-0002X-XX-X 
วศ. ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2550 
วศ. บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2547 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
 
 (3) นายวทิวสั แจ้งเอีย่ม   เลขประจ าตัวประชาชน 3-8301-0036X-XX-X 

ปร. ด. (ชีวเคมี) มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2551 
วท. บ. (เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2545 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
 
 (4) นายสุพจน์ ศิริเสนาพนัธ์        เลขบัตรประชาชน 3-4305-0139X-XX-X  
  วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ พ.ศ. 2546 
  วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล พ.ศ. 2537 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
 
 (5) นายอนุพนธ์ พมิพ์ช่วย  เลขประจ าตัวประชาชน 3-2101-0062X-XX-X 

M. Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology พ.ศ. 2550 
วศ. บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2548 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
 
 (6) นายณฐัพันธ์ ถนอมสัตย์  เลขประจ าตัวประชาชน 3-2099-0022X-XX-X 

Dipl.-Ing. (Energy System) Technische Universitaet Clausthal, Germany. พ.ศ. 2547 
วศ. บ. (วศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร พ.ศ.2538 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 
 
 (7) นายวเิชียร ชาลี   เลขประจ าตัวประชาชน 3-4113-0082X-XX-X  

ปร. ด. (วศิกรรมโยธา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ 2550 
วศ. ม. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ. 2546 
วศ. บ. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 

ต าแหน่งทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
  ประเทศไทยมีเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ มีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เป็นกลุ่มประเทศท่ีมี
รายไดป้านกลาง มีฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรท่ีแขง็แรง มีศกัยภาพ และมี
ความสามารถในการแขง่ขนัสูง แต่ในขณะเดียวกนัประเทศไทยก็ยงัมีความเส่ียง กบัการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ียงัล่าชา้ การบริหารจดัการการใชท้รัพยากรธรรมชาติยงัไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงภาวะการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยอียา่งกา้วกระโดดของโลก ก็มีปัจจยัเส่ียงของประเทศไทย หากยงัไม่สามารถพฒันา
คนใหก้า้วทนัเทคโนโลย ีมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม และมีการพฒันาตนเองท่ีต่อเน่ืองย ัง่ยนื   
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
  ประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาคนระดบักลางและมีแนวโนม้การพฒันาคน
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง การพฒันาคุณภาพคนดา้นการศึกษาขยายตวัอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง มีการขยาย
โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวติมากข้ึน แต่ความสามารถในการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัยงั
อยูใ่นระดบัต ่า ก าลงัคนระดบักลางและระดบัสูงยงัขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกนัคนไทย
ก าลงัประสบปัญหาวกิฤตค่านิยมท่ีเป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลทางวฒันธรรมต่างชาติเขา้สู่ประเทศทั้ง
ทางส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยขาดการคดักรองและเลือกรับวฒันธรรมท่ีดีงาม ท าให้
คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  หลกัสูตรน้ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อเนน้การพฒันาคน ใหมี้ศกัยภาพในการท างาน มีความรู้
วทิยาการในดา้นเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เพื่อใหบ้ณัฑิตกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยท่ีีก าลงัเคล่ือน
ตวัอยา่งกา้วกระโดด หลกัสูตรจะผลิตบณัฑิตท่ีสามารถเช่ือมโยงน าเอาความรู้ในทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั
จริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรมในงานของตน และเป็นบณัฑิตท่ีมีการ
พฒันาตนเองและมีการเรียนรู้ตลอดชีวตี โดยการเรียนรู้วทิยาการจะควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการสืบสานวฒันธรรมท่ีดีงามต่อไป 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  มหาวทิยาลยับูรพาเป็นมหาวิทยาลยัแห่งภาคตะวนัออก ท่ีมีภารกิจในการผลิตบณัฑิตเขา้สู่
สังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคอุตสาหกรรมในบริเวณภาคตะวนัออกน้ี หลกัสูตรน้ีซ่ึงจะผลิตบณัฑิตดา้น
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นการส่งเสริมพนัธกิจของมหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน 
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13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
 (เช่น รายวชิาทีเ่ปิดสอนเพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 
 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิตเป็นหลกัสูตรของคณะวศิวกรรมศาสตร์ ท่ีด าเนินการภายใต้
มหาวทิยาลยับูรพา ซ่ึงจะมีหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปท่ีออกแบบโดยมหาวทิยาลยั 
  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปน้ี จะประกอบดว้ย กลุ่มวชิาภาษา วชิามนุษยศาสตร์ วชิาสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วชิาคอมพิวเตอร์ กลุ่มวชิาเลือก ซ่ึงจะจดัการเรียนการสอนโดยคณะ
อ่ืน เช่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นตน้ 

13.2 รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื่น 
  ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  กาบริหารจดัการการเรียนการสอนในรายวชิาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จะมีฝ่ายวชิาการ
ของคณะฯ ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการท่ีดูแลหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรัญญา ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ไดด้ าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลยั ในการพฒันา
บุคลากรของประเทศ ใหมี้ความสามารถเพิ่มข้ึน เป็นก าลงัส าคญัของสังคมในยุคท่ีมีกระแสการเปล่ียนแปลง
ของโลกท่ีซับซ้อนและเช่ือมโยงกนัมากข้ึน มีการปรับระเบียบเศรษฐกิจท่ีน าไปสู่การก าหนดกติกาการคา้
และการลงทุน และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีและการใช้ความรู้เป็นฐานการพฒันา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ยงัเน้นการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ  ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะการแข่งขันในอุตสาหกรรมหลักท่ีจะต้องพัฒนา อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลงังาน เป็นตน้ โดยเน้นการเสริมสร้างให้บณัฑิตให้มีความรู้
วิทยาการในดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆ  มีความสามารถในการพฒันาตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต และ
เช่ือมโยงองคค์วามรู้ไปสู่การปฏิบติัจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงไดก้ าหนดปรัชญา ความส าคญัและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิตข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการหลกัสูตร โดยการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ี ด าเนินการเพื่อ
การพฒันาปรับปรุงรายวิชาและเน้ือหาให้เหมาะสม ทนัสมยัต่อยุคปัจจุบนั และตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของสังคม รวมทั้งไปเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยบูรพา  อน่ึงหลักสูตรน้ีถูกจัดท า ข้ึน โดยมุ่ง เน้นพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ใน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการจะพฒันาตนเองในสายงานวิชาชีพของตน และอาจจะมีการเทียบโอนหน่วยกิต
ใหต้ามขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 1.1  ปรัชญา  
 มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สามารถบูรณาการความรู้และ
เช่ือมโยงองคค์วามรู้สู่การปฏิบติัจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีศกัยภาพในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
  
 1.2  วตัถุประสงค ์ 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ใหมี้ความรู้วิทยาการท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  มี
คุณธรรม  มีจริยธรรม และให้มีความสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตเระดบัปริญญาตรีท่ีมีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีความ
เช่ียวชาญช านาญเฉพาะเร่ือง มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติ มี
ความสามารถในการวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาและพฒันางานทางดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพฒันาความรู้ความสามารถของ
ตนเองตลอดเวลา ทั้งดา้นวทิยาการและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 

4. เพื่อส่งเสริมความพร้อมให้กับนิสิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูงต่อไป และพฒันา
นวตักรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชาติบา้นเมือง 

 
 1.3  เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ี เพื่อปรับปรุงรายวชิาและเน้ือหาต่างๆ ในหมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป 
และหมวดรายวชิาเฉพาะดา้น ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาทางเทคโนโลยปัีจจุบนั ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน า
ของหน่วยงานท่ีรับบณัฑิตเขา้ท างาน และใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยับูรพา และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณธรรม 
จริยธรรม มีบุคลิกภาพและ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีดี 
และมีทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใช้
ประกอบในวชิาชีพไดม้ากข้ึน 

- ปรับปรุงรายวชิาศึกษาทัว่ไป ใหมี้
ความเหมาะสมและครอบคลุมความรู้
ทางมนุษยแ์ละสังคมใหม้ากข้ึน 
- ปรับปรุงรายวชิาพื้นฐานและวชิา
เฉพาะใหมี้ความเหมาะสมในการ
น าไปประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการ
ประกอบวชิาชีพมากข้ึน 

- ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ
บณัฑิตโดยเฉล่ียระดบั 3.5 จาก
ระดบั 5 

กระตุน้ใหนิ้สิตเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้ง
องคค์วามรู้ทกัษะทางวชิาการ
และวชิาชีพท่ีทนัสมยั 

- จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การ
เรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
เพื่อใหนิ้สิตมีทกัษะ รู้จกั คิด 
วเิคราะห์ และแกปั้ญหาไดด้ว้ย
ตนเอง 
- จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้    
เพื่อกระตุน้ใหนิ้สิตเกิดความใฝ่รู้
ตลอดเวลา 

- จ านวนวชิาท่ีมีการจดัการ     
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น     
ศูนยก์ลาง หรือมีผูเ้รียนเป็นแกน 
- จ านวนบุคลากรผูส้นบัสนุนการ
เรียนรู้ และบนัทึกกิจกรรมในการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินการเรียนการ    
สอนของอาจารยแ์ละการสนบั    
สนุนการเรียนรู้โดยนิสิต 

ตรวจสอบและปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑข์อง
มหาวทิยาลยัและ สกอ. 

- จดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั 
มาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรีของ
มหาวทิยาลยัและสกอ.  
- ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั    
โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร
ทุก ๆ 5 ปี 

หลกัสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ของมหาวทิยาลยัและสกอ.  

สนบัสนุนการผลิตบณัฑิตให้มี
ทกัษะและความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นสูงข้ึน 

- จดัแบ่งกลุ่มวชิาทางเทคโนโลย ี
แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมใหร้องรับ
กบัความสนใจของนิสิต และใหนิ้สิต
มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
- ใหนิ้สิตท าโครงงานทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

- จ านวนนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละสาขาวชิาเฉพาะดา้น 
- จ านวนปริญญานิพนธ์ท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบักลุ่มสาขาวชิา
เฉพาะดา้นของนิสิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

ระบบการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552 

ระบบการศึกษาแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. การศึกษาภาคปกติ เป็นการจดัการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจดัเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษา

หน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคตน้และภาคปลาย ตามล าดบั มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาในภาค
ฤดูร้อนหรือในช่วงเวลาใหเ้หมาะสมกบัวธีิการจดัการศึกษาก็ได ้

2. การศึกษาภาคพิเศษ เป็นการจดัการเรียนการสอนเต็มเวลาหรือบางส่วน ปีการศึกษาหน่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูร้อน ภาคตน้ และภาคปลาย ตามล าดบั มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาใน
ช่วงเวลาใหเ้หมาะสมกบัวธีิการจดัการศึกษาก็ได ้

การคิดหน่วยกิต  
-  รายวิชาใดท่ีใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 1 หน่วยชัว่โมง หรือไม่น้อยกว่า 15 หน่วยชัว่โมง ใน

หน่ึงภาคเรียน ใหน้บัเป็น 1 หน่วยกิต 
-  รายวชิาใดท่ีใชเ้วลาปฏิบติัการสัปดาห์ละ 2 ถึง 3 หน่วยชัว่โมง หรือไม่นอ้ยกวา่ 30-45 หน่วย

ชัว่โมง ในหน่ึงภาคเรียน ใหน้บัเป็น 1 หน่วยกิต 
-  รายวิชาใดท่ีใช้เวลาฝึกงานสัปดาห์ละ 3 ถึง 6 หน่วยชัว่โมง หรือไม่น้อยกว่า 45-90 หน่วย

ชัว่โมง ในหน่ึงภาคเรียน ใหน้บัเป็น 1 หน่วยกิต 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนส าหรับการศึกษาภาคพิเศษ ทั้งน้ีการจดัการศึกษาภาคฤดู
ร้อนในระบบการศึกษาภาคปกติใหข้ึ้นอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร  

2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

 ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ขอ้ 16 เวลาเรียน นิสิตตอ้งใชเ้วลาเรียนในรายวชิาหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวชิานั้น จึงจะมีสิทธิเขา้สอบในรายวชิานั้น นิสิตตอ้งเรียนตามหลกัสูตรให้
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ส าเร็จการศึกษา ภายในก าหนดเวลา ดงัน้ี หลกัสูตร 4 ปี ภายในเวลา 8 ปีการศึกษาส าหรับนิสิตภาคปกติและ
ภายใน 12 ปีการศึกษาส าหรับนิสิตภาคพิเศษ  

 การลงทะเบียนเรียน 

การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ขอ้ 11 การลงทะเบียน ดงัน้ี 

1. ก าหนดวนั เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยั 

2. นิสิตท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคเรียนใดภายในก าหนดวนัตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยั จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น 

3. นิสิตตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในการเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในแต่
ละภาคการศึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน ถา้รายวิชาใดบงัคบัว่าตอ้งเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นิสิตตอ้งเรียน
รายวชิานั้นแลว้ หรือไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกดั จึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาดงักล่าวได ้

4. ในแต่ละภาคการศึกษา กรณีท่ีนิสิตมีความจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียนขา้มประเภทนิสิต 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

5. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเม่ือไดช้ าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลยัเรียบร้อยแลว้ นิสิตผูใ้ดช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลงัวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
จะตอ้งถูกปรับตามระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

6. จ  านวนหน่วยกิต แต่ละภาคการศึกษา เป็นดงัน้ี 
- ในแต่ละภาคการศึกษา นิสิตภาคปกติตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิต และ

ไม่เกิน 21 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตภาคพิเศษใหล้งทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต 
- นิสิตจะลงทะเบียนเรียนนอ้ยหรือมากกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดได ้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจาก

คณบดี 
- นิสิตท่ีจะจบหลกัสูตรและเหลือวิชาเรียนตามหลกัสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต ่ากว่า

เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ใหล้งทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือได ้
- ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 10 หน่วยกิต ทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาค

พิเศษ 

 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
การวดัผลใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2552 ขอ้ 17 โดยมีระบบการใหค้ะแนน ดงัน้ี 
1. ระบบการใหค้ะแนนเป็นแบบมีค่าระดบัขั้น 

ระบบการใหค้ะแนนของแต่ละรายวชิาใหก้ระท าเป็นแบบมีค่าระดบัขั้น ซ่ึงมีความหมาย
และมีค่าระดบัขั้นดงัน้ี 
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ระดบัขั้น  ความหมาย         ค่าระดบัขั้น 
A   ดีเยีย่ม    4.0 
B+  ดีมาก     3.5 
B   ดี    3.0 
C+  ค่อนขา้งดี    2.5 
C   พอใช ้    2.0 
D+  อ่อน     1.5 
D   อ่อนมาก    1.0 
F   ตก       0 

2. ระบบการใหค้ะแนนเป็นแบบไม่มีค่าระดบัขั้น 
ระบบการใหค้ะแนนของแต่ละรายวชิาอาจแสดงไดด้ว้ยสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่มีค่าระดบั

ขั้น แต่มีความหมาย ดงัน้ี 
สัญลกัษณ์    ความหมาย 
S    ผลการศึกษาผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory) 
U    ผลการศึกษาไม่ผา่นตามเกณฑ ์(Unsatisfactory) 
I    การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W    งดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn) 
au    การศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต (audit) 

การส าเร็จการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ขอ้ 30 การใหป้ริญญา มหาวทิยาลยัจะพิจารณานิสิตท่ีไดย้ืน่ความจ านงขอรับปริญญา
และมีความประพฤติดี เสนอช่ือต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่ออนุมติัปริญญาบณัฑิต หรือปริญญาบณัฑิตเกียรติ
นิยมตามเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ปริญญาบณัฑิต นิสิตผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตาม
หลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00 

2. ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง นิสิตผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั
สองตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี ไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 
3.25 ข้ึนไป และไม่เคยสอบได ้D+   D   F หรือ U ในรายวชิาใด 

3. ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง นิสิตผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึง ตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี ไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 
3.60 ข้ึนไป และไม่เคยสอบได ้D+   D   F หรือ U ในรายวชิาใด 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
                คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ขอ้ 4 คุณวุฒิและคุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนิสิต จะตอ้งมีคุณวุฒิ และคุณสมบติั
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ดังต่อไปน้ี ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือส าเร็จ
การศึกษาขั้นอนุปริญญา หรือเทียบเท่าท่ีมหาวิทยาลยัรับรอง เพื่อเขา้ศึกษาในขั้นปริญญาตรี ในคณะใดคณะ
หน่ึงของมหาวิทยาลยั ตามระเบียบหรือเง่ือนไขของคณะนั้น ๆ หรือส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าท่ีมหาวทิยาลยัรับรอง เพื่อเขา้ศึกษาในขั้นปริญญาตรีในคณะใดคณะหน่ึง ตามระเบียบหรือเง่ือนไข
ของคณะนั้น ๆ เป็นผูมี้ความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซ่ึงเป็นโรค
ท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
         2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
                 หลกัสูตรน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรองรับผูมี้ประสบการณ์เชิงปฏิบติัเขา้ศึกษา  และอาจมีการเทียบโอน
หน่วยกิตให้ตามขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั นิสิต
แรกเขา้ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผูท่ี้มีงานประจ าอยู ่ท  าให้อาจมีสมาธิและเวลาให้กบัการเรียนไม่เต็มท่ี และนิสิต
แรกเขา้อาจจะมีปัญหาในการเทียบโอนหน่วยกิตบา้ง  
         2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3  
                 1. จดัการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ส าหรับหลกัสูตรน้ี เพื่อแนะน าวธีิการเรียน และการแบ่งเวลา 
                 2. จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่นิสิตทุกคน เพื่อใหค้  าแนะน าในเร่ืองต่างๆ เช่น การเรียน และการ
เทียบโอนรายวชิา ฯลฯ 
         2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ปีท่ี 1 210 210 210 210 210 
ปีท่ี 2  210 210 210 210 
ปีท่ี 3   210 210 210 
ปีท่ี 4    210 210 

จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะส าเร็จ
การศึกษา 

    210 

2.6  งบประมาณตามแผน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะด าเนินการในเร่ืองงบประมาณให้เพียงพอต่อการผลิตบณัฑิต โดยมี

โดยมีความตอ้งการงบประมาณ ดงัน้ี 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณตามปีงบประมาณ (พนับาท) 

2553 2554 2555 2556 2557 
งบบุคลากร  2,400   2,700   3,000   3,300   3,600  
งบลงทุน  900   900   1,050   1,050   1,200  
งบด าเนินการ  900   1,050   1,200   1,350   1,500  
งบอุดหนุน  900   750   600   450   300  
รวม  5,100   5,400   5,850   6,150   6,600  
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2.7  ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

บูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
     3.1  หลกัสูตร  

1.  จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร     ไม่นอ้ยกวา่ 123 หน่วยกิต 
2.  โครงสร้างหลกัสูตร   

2.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต  
(1) กลุ่มวชิาภาษา 
(2) วชิามนุษยศาสตร์ 
(3) วชิาสังคมศาสตร์ 
(4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(5) วชิาคอมพิวเตอร์ 
(6) กลุ่มวชิาเลือก (รวมวชิาทางดา้นสุขภาพ) 

12 
3 
3 
4 
3 
5 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น   ไม่นอ้ยกวา่ 87 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวชิาพื้นฐานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
(2) กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั 
(3) กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก   ไม่นอ้ยกวา่ 

18 
48 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.3 หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ 
หลกัสูตรน้ีนิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวชิาเฉพาะบงัคบั ของกลุ่มวชิาใดวชิาหน่ึงเท่านั้น 

ซ่ึงหลกัสูตรน้ีประกอบดว้ย 7 กลุ่มวชิาคือ  
กลุ่ม 1 เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม      
กลุ่ม 2 เทคโนโลยกีารผลิต     

  กลุ่ม 3 เทคโนโลยเีคมี     
  กลุ่ม 4 เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน    
  กลุ่ม 5 เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน   
  กลุ่ม 6 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์     
  กลุ่ม 7 เทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา  
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3.   ระบบรหสัวชิา 
รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัเลข 6 หลกั น าหนา้รายช่ือทุกรายวชิา ส าหรับรายวชิาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร

เทคโนโลยบีณัฑิต รหสัวชิาแต่ละหลกัมีความหมายดงัน้ี 
เลขหลกัท่ี 1-3  หมายถึง หมายเลขรายวชิาท่ีจดัสอนโดยกลุ่มวชิาต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

520  คือ รายวชิาท่ีจดัสอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
521  คือ รายวชิาท่ีจดัสอนโดยกลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยกีารผลิต 
522  คือ รายวชิาท่ีจดัสอนโดยกลุ่มวชิาเทคโนโลยเีคมี 
523  คือ รายวชิาท่ีจดัสอนโดยเกลุ่มวชิาทคโนโลยอุีตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน และ

เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 
524  คือ รายวชิาท่ีจดัสอนโดยกลุ่มวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
525  คือ รายวชิาท่ีจดัสอนกลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 

เลขรหสัท่ี 4    หมายถึง ชั้นปีท่ีเปิดสอน (เร่ิมท่ี 1 ถึง 4) 
เลขรหสัท่ี 5    หมายถึง กลุ่มรายวชิาต่างๆ 

  กลุ่ม 1 เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 
 0 หมายถึง กลุ่มวชิาพื้นฐานทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 
 1 หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั 

   2-3 หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 
4 หมายถึง กลุ่มวชิาฝึกงาน โครงงานและวจิยั 

กลุ่ม 2 เทคโนโลยกีารผลติ  
5 หมายถึง กลุ่มวชิาพื้นฐานทางเทคโนโลยกีารผลิต 

 6 หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั 
   7-8 หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 

9 หมายถึง กลุ่มวชิาฝึกงาน โครงงานและวจิยั 
กลุ่ม 3 เทคโนโลยเีคมี 
 0     หมายถึง กลุ่มวชิาพื้นฐานทางเทคโนโลยเีคมี 
 1-2  หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั 

   3-6  หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 
9     หมายถึง กลุ่มวชิาฝึกงาน โครงงานและวจิยั 

  กลุ่ม 4 เทคโนโลยอีุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
0     หมายถึง กลุ่มวชิาพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยยีานยนต ์
1-2  หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั 
3     หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 
4     หมายถึง กลุ่มวชิาดา้นการฝึกงาน การศึกษาอิสระ และโครงการ 
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กลุ่ม 5 เทคโนโลยกีารจัดการพลงังาน  
5     หมายถึง กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรมพลงังาน 

 6   หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั 
 7-8 หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 

9 หมายถึง กลุ่มวชิาฝึกงาน การศึกษาอิสระ และโครงงาน 
กลุ่ม 6 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 0     หมายถึง กลุ่มวชิาพื้นฐานทางเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 1-2  หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั 

   3-6  หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 
9     หมายถึง กลุ่มวชิาฝึกงาน โครงงานและวจิยั 

กลุ่ม 7 เทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา  
0     หมายถึง กลุ่มวชิาพื้นฐานทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 
1-2  หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั 
3-5  หมายถึง กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 
6     หมายถึง กลุ่มวชิาฝึกงาน 
9     หมายถึง กลุ่มวชิาโครงงานและวจิยั 

  เลขรหสัท่ี 6 หมายถึง ล าดบัของรายวชิาในกลุ่มต่างๆ ของเลขรหสัท่ี 5 
 
  3.2.  รายช่ือวชิา 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกติ 
  1. กลุ่มวชิาภาษา จ านวน 12 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
    1.1.1 วชิาภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน จ านวน 6 หน่วยกิต 
   222101 ภาษาองักฤษ 1  3(3-0-6) 
     English I 
   222102 ภาษาองักฤษ 2  3(3-0-6) 
     English II 
    1.1.2 วชิาภาษาองักฤษวชิาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
   500201 ภาษาองักฤษทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
     English for Engineering 
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   1.2 กลุ่มวชิาภาษาอ่ืน จ านวน 3  หน่วยกิต 
    โดยใหเ้ลือกเรียน 1 รายวชิา จาก 2 รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
   222207 การฟัง – พดูภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ   3(3-0-6) 
     English Listening and Speaking for Careers 
   236101 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1   3(3-0-6) 
     Japanese for Communication I 
 
  2. วชิามนุษยศาสตร์ จ านวน 3  หน่วยกิต 
   228102 ศิลปะการพดูและการน าเสนอ   3(3-0-6) 
     Art of Speaking and Presentation 
    
  3. วชิาสังคมศาสตร์ จ านวน 3  หน่วยกิต 
   678101 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   3(3-0-6) 
     Basic Knowledge of General Law 
 
  4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 4  หน่วยกิต 
   306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์  2(2-0-4) 
     Biodiversity and Conservation 
   308150 พลงังานเพื่อชีวติ   2(2-0-4) 
     Energy for Life 
 
  5. วชิาคอมพิวเตอร์ จ านวน 3  หน่วยกิต 
   885101 เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจ าวนั   3(2-2-5) 
     Information Technology in Daily Life 
 
  6. กลุ่มวชิาเลือก  จ านวน 5  หน่วยกิต 
 โดยใหล้งเรียนในกลุ่มเดียวกนัไดไ้ม่เกิน 2 รายวชิา 
   6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ 
    6.1.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มท่ี 1) 
             บงัครับใหเ้รียน 1 รายวชิา จ านวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวชิาต่อไปน้ี 
 850101 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้าหนกัเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Weight Training for Health  
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 850102 การเดิน- วิง่เพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 
  Walking and Jogging for Health  
 850103 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Football for Health  
 850104 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 
  Basketball for Health  
 850105 วอลเลยบ์อลเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Volleyball for Health  
 850106 วา่ยน ้าเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 
  Swimming for Health  
 850107 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 
  Futsal for Health  
 850108 แฮนดบ์อลเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Handball for Health  
 850109 แบดมินตนัเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 
  Badminton for Health  
 850110 เทนนิสเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 
  Tennis for Health  
 850111 ซอฟทเ์ทนนิสเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Soft Tennis for Health  
 850112 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Table Tennis  for Health  
 850113 มวยไทยเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Muay Thai for Health  
 850114 กระบ่ีกระบองเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Krabi Krabong for Health  
 850115 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Takraw for Health  
 850116 ศิลปะสู้ป้องกนัตวัเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Martial Art for Health   
 850117 เทควนัโดเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Taekwando for Health  
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 850118 โบวล่ิ์งเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 
  Bowling for Health  
 850119 เปตองเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 
  Petangue for Health  
 850120 ลีลาศเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Social Dance for Health  
 850121 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Aerobic Dance for Health  
 850122 กิจกรรมเขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
  Rhythmic Activities for Health  
 850123 โยคะเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
   Yoga for Health  
 850124 วูด๊บอลเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 
  Woodball for Health  
 850125 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 
   Chairball  for  Health  
    6.1.2 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มท่ี 2) 
 700110 สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 2(2-0-4) 
  Health, Environment and Safety  
 700111 ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค ์ 2(2-0-4) 
  Happiness and Creative Health  
 
 6.2 กลุ่มการพฒันาทกัษะและคุณภาพชีวติ 
 107108 ศิลปะการท างานอาชีพอยา่งเป็นสุข   2(2-0-4) 
  The Art of Work for Happiness  
 241102 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพฒันาตน  2(2-0-4) 
  Personality and Self Development  
 245108 การจดัการความรู้ส าหรับการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื 2(2-0-4) 
  Knowledge Management for Sustainable Learning  
 414202 อารมณ์และการจดัการความเครียด   2(2-0-4) 
  Emotion and Stress Management  
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 6.3 กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหนา้ท่ีพลเมือง 
 257102    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั  2(2-0-4) 
  Economics of Everyday Life  
 402403   หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาสังคม 2(2-0-4) 
  Sufficiency Economy and Social Development 
 402404 จิตอาสาเพื่อการพฒันาสังคม 2(2-0-4) 
  Volunteer Spirit for Social Development 
 
 6.4 กลุ่มตรรกะและการพฒันาความคิด 
 402405   การคิดสร้างสรรคเ์พื่อสังคม   2(2-0-4) 
  Creative Thinking for Society  
 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า จ านวน 87 หน่วยกติ 
  1. กลุ่มวชิาพื้นฐานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จ านวน 18 หน่วยกิต 
 520101 พื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6)  
  Fundamental of Mathematics for Industrial Technology 
 520102 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(2-3-4) 
  Computer Package for Industrial Technology  
  520103 วศิวกรรมความปลอดภยัส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6) 
    Safety Engineering for Industrial Technology 
 520104 ระบบการจดัการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6)  
  Quality Management and Productivity Enhancement Systems 
 520201 คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Applied Mathematics for Industrial Technology 
 520202 มาตรวทิยาและการสอบเทียบเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
  Introduction to Metrology and Calibration 
 
  2. กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั จ านวน 48 หน่วยกิต 
   กลุ่ม 1 เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

         521150       วสัดุศาสตร์        2(2-0-4)  
 Material Science          

        521151        ปฏิบติัการการผลิต 1       2(1-3-2)  
 Production Workshop I  
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521210   สถิติส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1    3(3-0-6)  
 Statistics for Industrial Technology 1 

        521211   การศึกษาการท างานอุตสาหกรรมส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6)  
 Industrial Work Study for Industrial Technology 

                      521212       เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3(3-0-6)  
 Engineering Economy for Industrial Technology 

         521213       การวจิยัด าเนินงานเบ้ืองตน้      3(3-0-6)  
 Introduction to Operations Research  

         521240  การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม  1(0-3-1)  
 Industrial Management Technology Experience Training  

         521260  วสัดุอุตสาหกรรม      3(3-0-6)  
 Industrial Materials  

         521310   สถิติส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2                                      3(3-0-6)  
 Statistics for Industrial Technology 2 

         521311       การควบคุมคุณภาพส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3(3-0-6)  
 Quality Control for Industrial Technology  

         521312   การวางแผนและการควบคุมการผลิตส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3(3-0-6)  
 Production Planning and Control for Industrial Technology  

     521313       การบริหารการผลิต       3(3-0-6)  
 Manufacturing Management  

  521340       การฝึกงานทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม                             2(0-6-2) 
                            Industrial Management Technology Practical Training 
         521410  การออกแบบผงัโรงงานส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                3 (3-0-6)  

Industrial Plant Design for Industrial Technology  
     521411       วศิวกรรมการบ ารุงรักษาส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3(3-0-6)  

 Maintenance Engineering for Industrial Technology  
     521440  โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 1    1(0-3-1)  

 Industrial Management Technology Project I  
     521441  โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 2    2(0-6-2) 

 Industrial Management Technology Project II  
        523150        การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม    2(1-3-2)  
   Drawing for Industrial Technology  
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        523251  กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม    3(3-0-6)  
    Mechanics for Industrial Technology 
  
   กลุ่ม 2 เทคโนโลยกีารผลติ 
 521150  วสัดุศาสตร์ 2 (2-0-4)  
  Material Science  
 521151  ปฏิบติัการการผลิต 1  2 (1-3-2)  
  Production Workshop I  
 521210 สถิติส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1 3(3-0-6)  
  Statistics for Industrial Technology 1 
 521211  การศึกษาการท างานอุตสาหกรรมส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6)  
  Industrial Work Study for Industrial Technology 
 521212 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6)  
  Engineering Economy for Industrial Technology 
 521213  การวจิยัด าเนินงานเบ้ืองตน้  3 (3-0-6)  
  Introduction to Operations Research  
 521260  วสัดุอุตสาหกรรม  3 (3-0-6)  
  Industrial Materials 
 521290  การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยกีารผลิต  1 (0-3-1)  
  Production Technology Experience Training  

        521310  สถิติส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2                                    3(3-0-6)  
Statistics for Industrial Technology 2 

        521311       การควบคุมคุณภาพส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3(3-0-6)  
Quality Control for Industrial Technology  

        521312  การวางแผนและการควบคุมการผลิตส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3(3-0-6)  
Production Planning and Control for Industrial Technology  

 521313  การบริหารการผลิต  3(3-0-6)  
  Manufacturing Management 
 521390 การฝึกงานทางเทคโนโลยกีารผลิต  2 (0-6-2)  
  Production Technology Practical Training  

        521410  การออกแบบผงัโรงงานส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม              3 (3-0-6)  
Industrial Plant Design for Industrial Technology  
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 521460 วศิวกรรมเคร่ืองมือส าหรับเทคโนโลยกีารผลิต 3(3-0-6) 
  Tool Engineering for Production Technology 
 521490  โครงงานเทคโนโลยกีารผลิต 1  1 (0-3-1)  
  Production Technology Project I  
 521491 โครงงานเทคโนโลยกีารผลิต 2  2 (0-6-2)  
  Production Technology Project II  
 523150 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  2 (1-3-2)  
  Drawing for Industrial Technology  
 523251  กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3 (3-0-6)  
  Mechanics for Industrial Technology 
 
   กลุ่ม 3 เทคโนโลยเีคมี 
 522111 เคมีทัว่ไปส าหรับเทคโนโลยเีคมี 3 (3-0-6) 
  General Chemistry for Chemical Technology 
 522112 เคมีอินทรียส์ าหรับเทคโนโลยเีคมี 3 (3-0-6) 
  Organic Chemistry for Chemical Technology 
 522211 เคมีวเิคราะห์และการใชเ้คร่ืองมือ 3 (3-0-6) 
  Analytical and Instrumental Chemistry 
 522212  ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์และการใชเ้คร่ืองมือ 1 (0-3-1) 
  Analytical and Instrumental Chemistry Laboratory 
 522213  หลกัการเบ้ืองตน้และการค านวณในวชิาเทคโนโลยเีคมี 1 3 (3-0-6) 
  Chemical Technology Principles and Calculations I 
 522214  หลกัการเบ้ืองตน้และการค านวณในวชิาเทคโนโลยเีคมี 2  3 (3-0-6) 
  Chemical Technology Principles and Calculations II 
 522215  คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับเทคโนโลยเีคมี 3 (3-0-6) 
  Applied Mathematics for Chemical Technology 
 522216 หน่วยปฏิบติัการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 1 3 (3-0-6) 

  Unit Operations in Chemical Industry I 
 522311 อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยเีคมี 3(3-0-6)  
  Thermodynamics for Chemical Technology  
 522312  หน่วยปฏิบติัการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 2 3 (3-0-6)  

  Unit Operations in Chemical Industry II 
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 522313  หน่วยปฏิบติัการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 3 3 (3-0-6)  

  Unit Operations in Chemical Industry III 
 522314  พื้นฐานจลนพลศาสตร์และการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์ใน 
  เทคโนโลยเีคมี 3 (3-0-6) 

  Basic Kinetics and Reactor Design in Chemical Technology 
 522315  ปฏิบติัการเทคโนโลยเีคมี 1 1 (0-3-1)  
  Chemical Technology Laboratory I 
 522316  ปฏิบติัการเทคโนโลยเีคมี 2 1 (0-3-1)  
  Chemical Technology Laboratory II 
 522411  เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาในอุตสาหกรรมเคมี  3 (3-0-6) 

  Economics and Cost Estimation in Chemical Industry  
 522412  การใชเ้คร่ืองมือเพื่อการวดัและควบคุมกระบวนการเคมี 3 (3-0-6) 
  Instrumentation for Chemical Process Measurement and Control 
 522413  อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3 (3-0-6)  
  Chemical Process Industries 
 522491   โครงงานเทคโนโลยเีคมี 1 1 (0-3-1) 
  Chemical Technology Project I 
 522492  โครงงานเทคโนโลยเีคมี 2 2 (0-6-2) 
  Chemical Technology Project II 
 
   กลุ่ม 4 เทคโนโลยอีุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
 523310 การเขียนแบบผลิตการช้ินส่วนยานยนต ์ 2(1-3-2) 
  Automotive Parts Drawing 
 523311    สถิติส าหรับเทคโนโลยยีานยนต์ 3 (3-0-6) 
  Statistics for Automative Technology 
       523312    เศรษฐศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยยีานยนต์                            3(3-0-6) 
  Engineering Economy for Automative Technology 
 523313    การควบคุมคุณภาพส าหรับช้ินส่วนยานยนตแ์ละส่วนประกอบ          3(3-0-6)  
  Quality Control in Automotive Parts  
 523314    การวางแผนและการควบคุมการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 3(3-0-6) 
  Production Planning and Automotive Parts Control 
 523315   วสัดุยานยนต ์ 3(3-0-6) 
  Automotive Materials 
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 523316   กรรมวธีิการผลิตยานยนต ์                                                3(3-0-6) 
  Automotive Manufacturing Process 
 523317     ระบบควบคุมส าหรับยานยนต ์                              3(3-0-6) 
  Automotive Control Systems 
 523318     เคร่ืองยนตส์ันดาปภายในส าหรับเทคโนโลยยีานยนต ์                     3(3-0-6)   
  Internal Combustion Engines for Automotive Technology 
 523410     เทคโนโลยยีานยนต ์1 3(3-0-6) 
  Automotive Technology I 
 523411    ปฏิบติัการเทคโนโลยยีานยนต ์1 1(0-3-1)  
  Automotive Technology Laboratory I 
   523412     เทคโนโลยยีานยนต ์2                                         3(3-0-6) 
  Automotive Technology II 
 523413    ปฏิบติัการเทคโนโลยยีานยนต ์2                             1(0-3-1) 
  Automotive Technology Laboratory II 
 523414    เทคโนโลยกีารผลิตยานยนต์  3(3-0-6)   
  Automotive Production Technology 
 523415     การวเิคราะห์ตวัถงัยานยนต์  3(3-0-6) 
  Automotive Body Analysis 
 523440 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยยีานยนต์ 2(0-6-2) 
  Automotive Technology Independent Study 
 523441     โครงงานเทคโนโลยยีานยนต์ 1 1(0-3-1) 
  Automotive Technology Project I 
 523442     โครงงานเทคโนโลยยีานยนต์ 2 2(0-6-2) 
  Automotive Technology Project II 
 523443     การฝึกงานทางเทคโนโลยยีานยนต ์ 3(0-9-3)   
  Automotive Technology Practical Training 

    
   กลุ่ม 5 เทคโนโลยกีารจัดการพลงังาน 
 523261     อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 3 (3-0-6) 
                  Thermodynamics for Energy Management Technology 
 523262     การถ่ายเทความร้อนส าหรับเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน 3 (3-0-6) 
                  Heat Transfer for Energy Management Technology 



 

 24 

 523263    โรงตน้ก าลงัไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 2 (2-0-4)  
  Power Plants for Energy Management Technology 
 523264     การจดัการพลงังานในการท าความเยน็และการปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
                  Energy Management in Refrigeration and Air Conditioning 
 523361    แหล่งพลงังาน 3 (3-0-6) 
                  Energy Resources 
 523362     พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 3 (3-0-6) 
   Energy and the Environment 
 523363     ปฏิบติัการเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 1 (0-3-1) 
                 Energy Management Technology Laboratory  
 523364     เศรษฐศาสตร์พลงังาน 3 (3-0-6) 
                 Energy Economics 
 523365     การเปล่ียนพลงังานไฟฟ้า - พลงังานกล  3 (3-0-6) 
  Electrical – Mechanical Energy Conversion 
 523366     การประเมินวฏัจกัรชีวิตของระบบพลงังาน 3 (3-0-6) 
  Life Cycle Analysis of Technical Energy System 
 523461     การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
                  Electrical Energy Conservation and Management 
 523462     การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานความร้อน 3 (3-0-6) 
                  Thermal Energy Conservation and Management 
 523463     การวดัและเคร่ืองมือวดัพลงังาน 3 (3-0-6) 
                  Energy Measurement and Instrument 
 523464     การวางแผนและการตรวจสอบการใชพ้ลงังาน 3 (3-0-6)  
                  Energy Planning and Audit 
 523491 โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 1 1 (0-3-1) 
  Energy Management Technology Project I 
 523492 โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 2 2 (0-6-2) 
  Energy Management Technology Project II 
 523493 การฝึกภาคปฏิบติัเทคโนโลยกีารจดัการพลงังานในโรงงาน  3 (0-9-3) 
  Energy Management Technology Internship in Plants 
 523494 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 3 (0-9-3) 
  Energy Management Technology Independent Study 
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   กลุ่ม 6 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิกส์ 
 524111 พื้นฐานการวดัและเคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Measurement and Industrial Instrumentation 
 524112 พื้นฐานการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Electric Circuit Analysis 
 524211 พื้นฐานดิจิตอลและการประยกุต ์ 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Digital and its Application 
 524212 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
  Fundamentals of Electronics 
 524221 พื้นฐานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Computer Technology and Information system 
 524311 ไฟฟ้าและการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
  Electricity and its Application 
 524312 การเปล่ียนแปลงพลงังานไฟฟ้าและการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
  Electrical Energy Conversion and its Application 
 524313 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสัญญาณ, ระบบ และการประยกุต์ 3 (3-0-6) 
  Introduction to Signals, Systems and their Application 
 524391 พื้นฐานการฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 (0-3-1) 
  Fundamental of Electrical and Electronic Technology Experience Training 
 524411 ความรู้เบ้ืองเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และการค านวณ 
  ดว้ยคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) 
  Introduction to Information Technology and Computation              
 524412 ความรู้เบ้ืองตน้ดิจิตอล และการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
  Introduction to Digital and Application 
 524413 การวดัและเคร่ืองมือวดัภาคอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Measurement and Instrument for Industrial 
 524414 โรงงานอตัโนมติั และแมคคาทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
  Factory Automation and Mechatronics 
 524421 ระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
  Electrical Power System 
 524422 เทคโนโลยกีารส่ือสารบรอดแบนด์ 3 (3-0-6) 
  Broadband Communication Technology 
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 524423 เทคโนโลยกีาควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
  Computer Control Technology 
 524491 พื้นฐานโครงงานทางเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Electrical and Electronic Technology Project 
 524492 โครงงานเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 (0-3-1) 
  Electrical and Electronic Technology Project 1 
 524493 โครงงานเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 (0-6-2) 
  Electrical and Electronic Technology Project 2 
 
   กลุ่ม 7 เทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 
 525111 เศรษฐศาสตร์งานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
  Construction Economics 
 525112 กลศาสตร์โครงสร้างโยธา 3(3-0-6) 
  Mechanics of Civil Structures 
 525213 อุทกวทิยาส าหรับงานโยธา 3(3-0-6) 
  Hydrology for Civil Works 
 525214 พฤติกรรมและความคงทนของคอนกรีต 3(3-0-6) 
  Behavior and Durability of Concrete 
 525215 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขและสถิติประยกุตส์ าหรับงานโยธา 3(3-0-6) 
  Applied Numerical Methods and Statistics for Civil Works 
 525216 องคอ์าคาร 3(3-0-6) 
  Structural Members 
 525217 การจดัการน ้า 3(3-0-6) 
  Water Management 
 525318 การจดัการการขนส่งและการจราจร 3(3-0-6) 
  Transportation and Traffic Management 
 525319 เทคโนโลยกีารก่อสร้างงานฐานราก 3(3-0-6) 
  Foundation Construction Technology 
 525321 การก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 3(3-0-6) 
  Construction of Buildings 
 525322 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการก่อสร้างและงานโยธา 3(3-0-6) 
  Computer Programs for Construction and Civil Works 
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 525323 การก่อสร้างและการจดัการงานทาง 3(3-0-6) 
  Highway Construction and Management 
 525324 เทคโนโลยกีารก่อสร้างใตดิ้น 3(3-0-6) 
  Underground Construction Technology 
 525325 การวางแผนงานก่อสร้างและขอ้ก าหนดงานโยธา 3(3-0-6) 
  Construction Planning and Specification for Civil works 
 525461 การฝึกงานดา้นเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 3(0-9-3) 
  Construction and Civil Work Training 
 525498 โครงงานทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 1 1(0-3-1) 
  Construction and Civil work Project I 
 525499 โครงงานทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 2 2(0-4-2) 
  Construction and Civil work Project II 
 
  3. กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก    ไม่นอ้ยกวา่ จ านวน 21 หน่วยกิต 

ใหนิ้สิตเลือกเรียนจากรายวชิาใด ๆ ต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่ม
ของตนเอง ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มอ่ืน ๆ ไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากภาควชิา 

 
   กลุ่ม 1 เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

       521220        การเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์                 3(2-3-4)  
Computer Aided Drafting  

       521221  คอมพิวเตอร์ประยกุตใ์นงานอุตสาหกรรม                3(2-2-5) 
Computer Application for Industry  

       521222        การวเิคราะห์ตน้ทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ                
              ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                3(3-0-6) 
               Industrial Cost Analysis and Budgeting for Industrial Technology 

       521223        การประมาณราคา                  2(2-0-4)  
Cost Estimation  

       521224  การติดตั้งเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม                 2(2-0-4)  
Industrial Machine Installation  

       521225        วศิวกรรมคุณค่าส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม               3(3-0-6)  
Value Engineering for Industrial Technology 
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       521226  การบริหารงานอุตสาหกรรม                 2(2-0-4)  
Industrial Management  

       521241  การสัมมนาทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม                           1(0-2-1)  
Industrial Management Technology Seminar  

         521242  สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม              6(0-18-6)  
Co-operative Education for Industrial Management Technology 

       521270        การทดสอบวสัดุ                                                                                 2(1-2-3) 
              Material Testing 

       521320        การบริหารคุณภาพ                  3(3-0-6)  
Quality Management  

                     521321        ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000                                      2(2-0-4)  
Quality Management System ISO 9000 

       521322        การออกแบบการทดลอง                  3(3-0-6)  
Experimental Design  

       521323  เทคโนโลยกีารซ่อมบ ารุง                  3(2-2-5)  
Maintenance Technology  

       521324  การบริหารงานบ ารุงรักษา                 2(2-0-4)  
Maintenance Management  

       521325        โลจิสติกส์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม               3(3-0-6)  
Logistics for Industrial Technology        

       521326  เทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ                2(2-0-4)  
Material Handling Technology  

       521341  การฝึกปฏิบติังานการจดัการอุตสาหกรรม 1               3(0-9-3)  
Industrial Management Internship I  

       521342 การฝึกปฏิบติังานการจดัการอุตสาหกรรม 2               3(0-9-3)  
Industrial Management Internship II  

       521370 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 1               3(2-3-4)  
Industrial Automation Technology I  

       521378 กรรมวธีิการผลิต                  2(2-0-4)  
Manufacturing Process  

       521379  ปฏิบติัการการผลิต 2                     3(2-3-4)  
Production Workshop II         
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       521420        การบริหารโครงการส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              3(3-0-6)  
Project Management for Industrial Technology  

       521421        การศึกษาความเป็นไปได ้                 3(3-0-6)  
Feasibility Study 

       521422  เออร์กอนอมิกส์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม               3(3-0-6)  
Ergonomics for Industrial Technology 

       521423        ความปลอดภยัและการควบคุมมลพิษ                2(2-0-4)  
Safety and Pollution Control  

       521424  การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม                3(3-0-6)  
Industrial Pollution Control  

       521425        ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มISO 14000                2(2-0-4)  
Environmental Management Standard ISO 14000  

       521426        หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 1             3(3-0-6)  
Selected Topics in Industrial Management Technology I  

       521427  หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 2              3(3-0-6)  
Selected Topics in Industrial Management Technology II  

       521442        การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม                     3(0-9-3)  
Industrial Management Technology Independent Study  

       521443 โครงงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม             3(0-9-3)  
Industrial Management Technology Research and Development Project  

       521471 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 2               3(2-3-4)  
Industrial Automation Technology II  

       523253  กลศาสตร์ของวสัดุส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม              3(3-0-6)  
Mechanics of Material for Industrial Technology  

       523362  พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม                  3(3-0-6)  
  Energy and the Environment 

       524112       พื้นฐานการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้               3(3-0-6) 
  Fundamental of Electric Circuit Analysis 

       524212  พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์                  3(3-0-6)  
Fundamentals of Electronics  

       524444  พื้นฐานเคร่ืองกลไฟฟ้า                 3(3-0-6)  
Fundamental of Electrical Machine  
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   กลุ่ม 2 เทคโนโลยกีารผลติ 
 521220  การเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์  3 (2-3-4)  
  Computer Aided Drafting  
 521221  คอมพิวเตอร์ประยกุตใ์นงานอุตสาหกรรม  3 (2-2-5)  
  Computer Application for Industry  
 521226  การบริหารงานอุตสาหกรรม  2 (2-0-4)  
  Industrial Management 
 521270   การทดสอบวสัดุ                                                                              2 (1-2-3) 
 Material Testing 
 521321  ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000  2 (2-0-4)  

Quality Management System ISO 9000 
 521370 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 1  3 (2-3-4) 
  Industrial Automation Technology I 
 521371  การเขียนโปรแกรม ซีเอน็ซี  2 (1-2-3)  
  CNC Programming  
 521372  เคร่ืองจกัรกล ซีเอน็ซี  2 (2-0-4)  
  CNC Machine Tool  
 521373  เทคโนโลย ีซีเอน็ซี  3 (2-3-4)  
  CNC Technology  
 521374 เทคโนโลยเีคร่ืองมือตดั  3 (2-3-4)  
  Cutting Tool Technology  
 521375 เทคโนโลยกีารอบชุบโลหะ  3 (3-0-6)  
  Heat Treatment Technology  
 521376  การออกแบบผลิตภณัฑ์  2 (2-0-4)  
  Product Design  
 521377  การวางแผนกระบวนการผลิต  2 (2-0-4)  
  Manufacturing Process Planning  
 521378  กรรมวธีิการผลิต  2 (2-0-4)  
  Manufacturing Process  
 521379  ปฏิบติัการการผลิต 2  3 (2-3-4)  
  Production Workshop II 
 521380  โลหะวทิยา 2 (2-0-4)  
  Metallurgy  



 

 31 

 521391  การฝึกปฏิบติังานอุตสาหกรรมการผลิต 1  3 (0-9-3)  
  Manufacturing Industry Internship I  
 521392  การฝึกปฏิบติังานอุตสาหกรรมการผลิต 2  3 (0-9-3)  
  Manufacturing Industry Internship II  
 521393  สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยกีารผลิต  6 (0-18-6)  
  Co-operative Education for Production Technology   

    521411       วศิวกรรมการบ ารุงรักษาส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม             3(3-0-6)  
Maintenance Engineering for Industrial Technology  

 521423 ความปลอดภยัและการควบคุมมลพิษ  2 (2-0-4)  
  Safety and Pollution Control  
 521425  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 2 (2-0-4)  
  Environmental Management Standard ISO 14000  
 521470  คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบบูรณาการ 3 (3-0-6)  
  Computer Integrated Manufacturing  
 521471  เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 2  3 (2-3-4)  
  Industrial Automation Technology II  
 521472  การออกแบบแม่พิมพ ์ 3 (3-0-6)  
  Press Tool and Die Design  
 521473 การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติกขั้นพื้นฐาน  3 (2-2-5)  
  Fundamental of Injection Mold Design   
 521474  การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติกขั้นสูง  3 (2-2-5) 
  Advanced Injection Mold Design 
 521475  เทคโนโลยช่ีวยออกแบบและการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5)  
  CAD/CAM Technology  
 521476  การตดัปาดโลหะ และเคร่ืองมือกล  3 (3-0-6)  
  Metal Cutting and Machine Tools  
 521477  การทดสอบแบบไม่ท าลายส าหรับเทคโนโลยกีารผลิต  3 (3-0-6)  
  Nondestructive Testing for Production Technology 
 521478  งานโลหะแผน่  3 (3-0-6)  
  Sheet Metal Working  
 521479 เทคโนโลยกีารเช่ือม  3 (2-3-4)  
  Welding Technology  
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 521480  การหล่อโลหะ  3 (2-3-4)  
  Metal Casting   
 521481  การสัมมนาทางเทคโนโลยกีารผลิต  1 (0-2-1)  
  Production Technology Seminar  
 521482  หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารผลิต 1  3 (3-0-6)  
  Selected Topics in Production Technology I  
 521483  หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารผลิต 2  3 (3-0-6)  
  Selected Topics in Production Technology II  
 521492  การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยกีารผลิต  3 (0-9-3)  
  Production Technology Independent Study  
 521493  โครงงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต  3 (0-9-3)  
  Production Technology Research and Development Project  
 523253  กลศาสตร์ของวสัดุส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3 (3-0-6)  
  Mechanics of Material for Industrial Technology  
 523362  พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  3 (3-0-6)  
  Energy and the Environment 
 523377 เทคโนโลยกีารขนถ่าย 2 (2-0-4) 
  Handling Technology 
 523381  ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 3 (3-0-6) 
  Machine Elements 
 523383  การออกแบบเคร่ืองจกัรกล  3 (3-0-6)  
  Machine Design  
 523472 เคร่ืองมือกล 3 (3-0-6) 
  Machine Tools 
 524448 จกัรกลไฟฟ้า และการขบัเคล่ือน ส าหรับอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Electrical Machines and Drive for Industrial 
 
   กลุ่ม 3 เทคโนโลยเีคมี 
 522431  วทิยาศาสตร์โพลิเมอร์ 3 (3-0-6)  
  Polymer Science 
 522432  เทคโนโลยโีพลิเมอร์ 3 (3-0-6)  
  Polymer Technology 
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 522433  เทคโนโลยยีาง 3 (3-0-6)  
  Rubber Technology 
 522434    มาตรฐานผลิตภณัฑย์าง 3 (3-0-6) 
  Standards for Rubber Products 
 522435 วสัดุพลาสติก 3 (3-0-6) 
  Plastic Materials  
 522436 วทิยาศาสตร์เส้นใย 3 (3-0-6) 
  Textile Science 
 522437 ความปลอดภยัในอุตสาหกรรมเคมี           3(3-0-6) 
  Safety in Chemical Industries 
 522438 เทคโนโลยสีะอาด                        3(3-0-6) 
  Clean Technology 
 522439  เทคโนโลยปิีโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 3 (3-0-6) 
  Petroleum Technology and Natural Gas 
 522441  วศิวกรรมปฏิกิริยาววิธิพนัธ์ุเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
  Introduction to Heterogeneous Reaction Engineering 
 522442  หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยเีคมี 1 3 (3-0-6)  
  Selected Topics in Chemical Technology I 
 522443 เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 3 (3-0-6) 
  Environmental Technology 
 522444 เทคโนโลยกีารหมกั 3 (3-0-6) 
  Fermentation Technology 
 522445 เทคโนโลยอีาหาร 3 (3-0-6) 
  Food Technology  
 522446 เทคโนโลยสีียอ้ม 3 (3-0-6) 
  Dyeing Technology 
 522447 การอนุรักษพ์ลงังานความร้อน 3 (3-0-6) 
  Conservation of Energy 
 522448 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยเีคมี 2 3 (3-0-6)  
  Selected Topics in Chemical Technology II 
 522493 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยเีคมี 3 (0-9-3) 
  Chemical Technology Independent Study 
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 522494 โครงงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีคมี 3 (0-9-3) 
  Chemical Technology Research and Development Project 
 522495 การฝึกงานทางอุตสาหกรรมเคมี 6 (0-18-6) 
  Practical Training in Chemical Industry 
 522496 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยเีคมี 1 (0-3-1) 
  Chemical Technology Experience Training   
 522497 การฝึกงานทางเทคโนโลยเีคมี                    2 (0-6-2) 
  Chamical Technology Practical Training   
 522498 การฝึกงานสหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยเีคมี 1 3 (0-9-3) 
  Practical Training Co-operative for Chemical Technology I 
 522499 การฝึกงานสหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยเีคมี 2 3 (0-9-3) 
  Practical Training Co-operative for Chemical Technology II 
 
   กลุ่ม 4 เทคโนโลยอีุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
 521221     คอมพิวเตอร์ประยกุตใ์นงานอุตสาหกรรม          3 (2-2-5) 
  Computer Application for Industry 
 521225    วศิวกรรมคุณค่าส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6)  
                       Value Engineering for Industrial Technology 
 521226  การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
                       Industrial Management 
 521260    วสัดุอุตสาหกรรม          3 (3-0-6) 
                     Industrial Materials 
 521313     การบริหารการผลิต 3 (3-0-6) 
                       Manufacturing Management 
 521320     การบริหารคุณภาพ 3 (3-0-6) 
  Quality Management 
 521321     ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000                    2 (2-0-4)  
  Quality Management System ISO 9000 
 521323 เทคโนโลยกีารซ่อมบ ารุง             3(2-2-5)  

Maintenance Technology  
 521370    เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 1                       3 (2-3-4) 
                       Industrial Automation Technology I 
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 521373 เทคโนโลย ีซีเอน็ซี 3 (2-3-4)  
  CNC Technology 

 521411     วศิวกรรมการบ ารุงรักษาส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Maintenance Engineering for Industrial Technology 
 521423     ความปลอดภยัและการควบคุมมลพิษ             2 (2-0-4) 
  Safety and Pollution Control 
 521424     การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)  
  Industrial Pollution Control 
 521425     ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000          2 (2-0-4)  
  Environmental Management Standard ISO 14000 
 521472    การออกแบบแม่พิมพ ์   3 (3-0-6) 
                                Press Tool and Die Design 
 521473     การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติกขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5) 
  Fundamentals of Injection Mold Design  
 521475     เทคโนโลยช่ีวยออกแบบและการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
  CAD/CAM Technology            
 521479     เทคโนโลยกีารเช่ือม 3 (2-3-4)  
                       Welding Technology  
 521480 การหล่อโลหะ 3 (2-3-4) 

  Metal Casting  
 522432    เทคโนโลยโีพลิเมอร์ 3 (3-0-6)  
  Polymer Technology 
 522433    เทคโนโลยยีาง 3 (3-0-6)  
  Rubber Technology 
 522434    มาตรฐานผลิตภณัฑย์าง 3 (3-0-6) 
  Standards for Rubber Products 
 522435    วสัดุพลาสติก 3 (3-0-6) 
  Plastic Materials 
 522436    วทิยาศาสตร์เส้นใย 3 (3-0-6) 
  Textile Science  
 522439    เทคโนโลยปิีโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 3 (3-0-6) 
  Petroleum Technology and Natural Gas 
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 522443    เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 3 (3-0-6) 
  Environmental Technology 
 522447    การอนุรักษพ์ลงังานความร้อน 3 (3-0-6) 
  Conservation of Energy 
 523141 การฝึกประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมยานยนต์ 1 (0-3-1) 
  Automotive Industrial Experience Training 
 523241 การฝึกงานทางอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 (0-6-2) 
  Automotive Industrial Practical Training 
 523251     กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
                  Mechanics for Industrial Technology 
 523252     กลศาสตร์ของไหลส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
                 Fluid Mechanics for Industrial Technology 
 523253     กลศาสตร์ของวสัดุส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
                 Mechanics of Material for Industrial Technology 
 523261     อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 3 (3-0-6) 
                  Thermodynamics for Energy Management Technology 
 523264     การจดัการพลงังานในการท าความเยน็และการปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
                  Energy Management in Refrigeration and Air Conditioning 
 523331      การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ 3 (3-0-6) 
  Automotive Pollution Control 
 523332 ความปลอดภยัของยานยนต ์ 3 (3-0-6) 
  Automotive Safety 
 523333     ระบบตรวจจบัและแสดงผลในยานยนต์ 3 (3-0-6) 
  Automotive Sensoring and Display System  
 523334     หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต ์ 3 (3-0-6) 
  Electronics Controlled Unit for Automotive 
 523335     หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Industrial Robot 
 523336 เทคโนโลยยีานยนตข์ั้นสูง 3 (3-0-6) 
  Advanced Automotive Technology 
 523337     ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยยีานยนต์ 3 (3-0-6) 
  Special Problems in Automotive Technology 
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 523338     โครงงานวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ 3 (0-9-3) 
  Automotive Industry Research and Development Project 
 523341 การฝึกปฏิบติังานอุตสาหกรรมยานยนต ์1 3 (0-9-3) 
  Automotive Industrial Internship I 
 523342 การฝึกปฏิบติังานอุตสาหกรรมยานยนต ์2 3 (0-9-3) 
  Automotive Industrial Internship II 
 523362     พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 3 (3-0-6) 
                  Energy and the Environment 
 523383     การออกแบบเคร่ืองจกัรกล       3 (3-0-6) 
  Machine Design 
 523384 การบริการระบบไอน ้าอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Industrial Steam System Service  
 523444 สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน 6 (0-18-6) 
  Co-operative Education for Automotive Industry and  
  Automotive Part Technology 
 523445 หวัขอ้ศึกษาขั้นสูงทางเทคโนโลยยีานยนต ์ 3 (3-0-6) 
  Advanced Topics in Automotive Technology 
 523471     นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 (3-0-6) 
                  Pneumatics and Hydraulics 
 524111 พื้นฐานการวดัและเคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Measurement and Industrial Instrumentation 
 524112 พื้นฐานการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Electric Circuit Analysis 
 524212 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
  Fundamentals of Electronics 
 524413 การวดัและเคร่ืองมือวดัภาคอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Measurement and Instrument for Industrial 
 524421 ระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
  Electrical Power System 
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   กลุ่ม 5 เทคโนโลยกีารจัดการพลงังาน 
 521150 วสัดุศาสตร์ 2 (2-0-4) 
  Materials Science 
 521225  วศิวกรรมคุณค่าส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Value Engineering for Industrial Technology 
 521260 วสัดุอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Industrial Materials 

        521311       การควบคุมคุณภาพส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม              3(3-0-6)  
Quality Control for Industrial Technology 

 521313  การบริหารการผลิต  3(3-0-6)  
Manufacturing Management 

 521373 เทคโนโลย ีซีเอน็ซี 3 (2-3-4) 
  CNC Technology 
 521378    กรรมวธีิการผลิต 2 (2-0-4) 
  Manufacturing Processes 
 521380    โลหะวทิยา 2 (2-0-4) 
   Metallurgy 
 521423 ความปลอดภยัและการควบคุมมลพิษ 2 (2-0-4) 
  Safety and Pollution Control 
 521475 เทคโนโลยช่ีวยออกแบบและการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
  CAD/CAM Technology 
 522438 เทคโนโลยสีะอาด                        3(3-0-6) 
  Clean Technology 
 522443 เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 3 (3-0-6) 
  Environmental Technology 
 523150 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2 (1-3-2) 
  Drawing for Industrial Technology 
 523191 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 1 (0-3-1) 
  Energy Management Technology Experience Training 
 523251 กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Mechanics for Industrial Technology 
 523252 กลศาสตร์ของไหลส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Fluid Mechanics for Industrial Technology 
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 523253 กลศาสตร์ของวสัดุส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Mechanics of Material for Industrial Technology 
 523291 การฝึกงานทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 2 (0-6-2) 
  Energy Management Technology Practical Training 
 523375 เช้ือเพลิง 2 (2-0-4) 
  Fuel 
 523376 เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน 3 (3-0-6) 
  Internal Combustion Engines 
 523377 เทคโนโลยกีารขนถ่าย 2 (2-0-4) 
  Handling Technology 
 523381 ช้ืนส่วนเคร่ืองจกัรกล 3 (3-0-6) 
  Machine Elements 
 523382 เคร่ืองจกัรกลในโรงงาน 3 (3-0-6) 
  Industrial Machine 
 523383 การออกแบบเคร่ืองจกัรกล 3 (3-0-6) 
  Machine Design 
 523384 การบริการระบบไอน ้าอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Industrial Steam System Service  
 523391 การฝึกปฏิบติังานการจดัการพลงังาน 1 3 (0-9-3) 
  Energy Mnangement Internship I 
 523392 การฝึกปฏิบติังานการจดัการพลงังาน 2 3 (0-9-3) 
  Energy Mnangement Internship II 
 523393 สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 6 (0-18-6) 
  Co-operative Education for Energy Management technology 
 523471 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 (3-0-6) 
  Pneumetics and Hydraulics 
 523472 เคร่ืองมือกล 3 (3-0-6) 
  Machine Tools 
 523473 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Instrumentation and Process Control 
 523474 การวางผงัโรงงาน 2 (2-0-4) 
  Plant Layout 
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 523475 การจดัการพลงังานในระบบขนส่ง 3 (3-0-6) 
  Energy Management in Transportation 
 523476 การจดัการพลงังานในอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
  Energy Management  in Industry 
 523477 เทคโนโลยรีะบบอาคาร 3 (3-0-6) 
  Building System Technology 
 523478 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 1 3 (3-0-6) 
  Special Topics for Energy Management Technology I 
 523479 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 2 3 (3-0-6) 
  Special Topics for Energy Management Technology II 
 523480 โครงงานวจิยัและพฒันาทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 3 (0-9-3) 
  Energy Management Technology Research and Development Project 
 524111    พื้นฐานการวดัและเคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
           Fundamental of Measurement and Industrial Instrumentation 
 524112    พื้นฐานการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
            Fundamental of Electric Circuit Analysis 
 524211    พื้นฐานดิจิตอลและการประยกุต ์ 2 (2-0-4) 
            Fundamental of Digital and its Application 
 524212    พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
            Fundamentals of Electronics 
 524431    พื้นฐานเทคโนโลยไีมโครโพรเซสเซอร์ 2 (2-0-4) 
     Fundamentary of Microprocessor Technology 
 524432    พื้นฐานเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมติัเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
           Fundamental of Automatic Control Technology 
 524433   พื้นฐานการควบคุมกระบวนการเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
        Fundamental of Process Control 
 524445    การออกแบบไฟฟ้าก าลงัอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
     Industrial Power System Design 
 524446 การส่องสวา่งและการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
  Illumination and Application 
 524448    จกัรกลไฟฟ้า และการขบัเคล่ือน ส าหรับอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
      Electrical Machines and Drive for Industrial 
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 524451    ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
     Control System in Industrial 

     

   กลุ่ม 6 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิกส์ 
 524431 พื้นฐานเทคโนโลยไีมโครโพรเซสเซอร์ 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Microprocessor Technology 
 524432 พื้นฐานเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมติัเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Automatic Control Technology 
 524433 พื้นฐานการควบคุมกระบวนการเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Process Control 
 524434 พื้นฐานเทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Microcontroller Technology 
 524435 พื้นฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารดว้ยไมโครเวฟ 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Microwave Communication Technology 
 524436 พื้นฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารดว้ยใยแกว้น าแสง 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Fiber Optic Communication Technology 
 524437 พื้นฐานเทคโนโลยเีซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Industrial Sensors and Transducers 
 524438 พื้นฐานวงจรรวมเชิงเส้นเบ้ืองตน้และการประยกุต ์ 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Linear Integrated Circuits and their Applications 
 524439 พื้นฐานเบ้ืองตน้ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการส่ือสาร 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Communication Electronics 
 524440 พื้นฐานเทคโนโลยวีทิย ุ 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Radio Technology 
 524441 พื้นฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารเบ้ืองตน้ 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Communication Technology 
 524442 พื้นฐานเทคโนโลยโีทรศพัท ์ 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Telephone Technology 
 524443 พื้นฐานเทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Computer Network Technology 
 524444  พื้นฐานเคร่ืองกลไฟฟ้า                 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Electrical Machine 
 524445 การออกแบบไฟฟ้าก าลงัอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Industrial Power system Design 
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 524446 การส่องสวา่งและการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
  Illumination and Application 
 524447 การจดัการพลงังานไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Industrial Electrical Energy Management 
 524448 จกัรกลไฟฟ้า และการขบัเคล่ือน ส าหรับอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Electrical Machines and Drive for Industrial 
 524449 ความรู้เบ้ืองตน้พลงังานทดแทน 3 (3-0-6) 
  Introduction to Renewable Energy 
 524450 อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า วงจร และการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
  Semiconductor Device, Circuit and Application 
 524451 ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Control system in Industrial 
 524452 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัและการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
  Power Electronics and Application 
 524453 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
  Microelectronics 
 524454 การประมวลสัญญาณภาพ 3 (3-0-6) 
  Image Processing 
 524455 ความรู้เบ้ืองตน้ระบบสมองกลฝังตวั  3 (3-0-6) 
  Introduction to Embedded System 
 524456 เทคโนโลยทีางแสง 3 (3-0-6) 
  Optical Technology 
 524457 การส่ือสารขอ้มูล และโครงข่าย 3 (3-0-6) 
  Data Communication and Network 
 524458 การประมวลสัญญาณ และการประยกุต์ 3 (3-0-6) 
  Signal processing and Application 
 524459 คอมพิวเตอร์และมลัติมีเดีย ส าหรับธุรกิจอีคอมเมอซ์ 3 (3-0-6) 
  Computer and Multimedia for E-Commerce 
 524460 หวัขอ้พิเศษส าหรับเทคโนโลยไีฟฟ้า 1 3 (3-0-6) 
   Special Topics for Electrical Engineering I 
 524461 หวัขอ้พิเศษส าหรับเทคโนโลยไีฟฟ้า 2 3 (3-0-6) 
   Special Topics for Electrical Engineering II 
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   กลุ่ม 7 เทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 
 525231 เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง 2(1-3-2) 
  Construction Drawing Technique 
 525232 สถิตศาสตร์ของวตัถุเกร็ง 3(3-0-6) 
  Statics of Rigid Body 
 525233 ชลศาสตร์ส าหรับงานโยธา 3(3-0-6) 
  Hydraulics for Civil Works 
 525234 เทคโนโลยกีารส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 2(1-3-2) 
  Construction Survey Technology 
 525335 ความแขง็แรงของวสัดุก่อสร้าง 3(3-0-6) 
  Strength of Construction Materials 
 525336 ทฤษฎีโครงสร้างโยธา 3(3-0-6) 
  Theory of Civil Structures 
 525337 วสัดุคอนกรีตเพื่อการก่อสร้าง 2(2-0-4) 
  Concrete Materials for constructions 
 525338 การทดสอบวสัดุก่อสร้าง 2(1-3-2) 
  Construction Materials Testing 
 525339 เทคโนโลยธีรณี 3(3-0-6) 
  Geotechnology 
 525341 เทคโนโลยกีารทาง 3(3-0-6) 
  Highway Technology 
 525342 เทคโนโลยกีารส ารวจเส้นทาง 3(3-0-6) 
  Route Survey Technology 
 525343 เทคโนโลยกีารส ารวจระยะไกล 3(3-0-6) 
  Remote Sensing Technology 
 525444 การจดัการงานก่อสร้างและงานโยธา 3(3-0-6) 
  Construction and Civil Work Management 
 525445 เทคนิคการก่อสร้างและการประมาณราคา 3(3-0-6) 
  Construction Technique and Cost Estimation 
 525451 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 1 3(3-0-6) 
  Selected Topics in Construction and Civil Work Technology I 
 525452 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 2 3(3-0-6) 
  Selected Topics in Construction and Civil Work Technology II 
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 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี   ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนวชิาใดๆ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต จากรายวชิาระดบัปริญญาตรีท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยับูรพา ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 
3.3  แผนการศึกษา 
 แผนการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคเรียน ของปีการศึกษาเป็นดงัน้ี 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาตน้ 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 222101 ภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 
 228102 ศิลปะการพดูและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์ 2(2-0-4) 

 520101 พื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 520102 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(2-3-4) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
   จ านวนหน่วยกิตรวม  17 

 
    

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 222102 ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 
 678101 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 
 308150 พลงังานเพื่อชีวติ 2(2-0-4) 
 520103 วศิวกรรมความปลอดภยัส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 520104 ระบบการจดัการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
   จ านวนหน่วยกิตรวม  17 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาตน้ 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 500201 วชิาภาษาองักฤษวชิาชีพ 3(3-0-6) 
 855101 เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 
 520201 คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 520202 มาตรวทิยาและการสอบเทียบเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
   จ านวนหน่วยกิตรวม  18 

 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 XXXXXX วชิาศึกษาทัว่ไป - วชิาภาษาอ่ืน 3(3-0-6) 
 XXXXXX วชิาศึกษาทัว่ไป - วชิาเลือก 2(2-0-4) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
   จ านวนหน่วยกิตรวม  17 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ 
 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 XXXXXX วชิาศึกษาทัว่ไป - วชิาเลือก 2(2-0-4) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
   จ านวนหน่วยกิตรวม  17 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 XXXXXX วชิาศึกษาทัว่ไป - วชิาเลือก 1(0-2-1) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
   จ านวนหน่วยกิตรวม  13 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาตน้ 
 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเลือกเสรี  3(3-0-6) 
   จ านวนหน่วยกิตรวม  12 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 
 รหสัวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะบงัคบั 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
 XXXXXX  วชิาเลือกเสรี  3(3-0-6) 
   จ านวนหน่วยกิตรวม  12 
 
 
 3.4  ค าอธิบายรายวชิา 
 (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 
 3.5  ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์ 
  3.5.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

 (1) นางสาวธนาวดี เพชรยศ   เลขประจ าตัวประชาชน 3-2001-0104X-XX-X 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2548 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2542 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

ผลงานทางวชิาการ  - 
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ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
531221 การจดัการทางวศิวกรรม 3 (3-0-6) 
531211 สถิติเบ้ืองตน้ส าหรับวศิวกรรม 3 (3-0-6) 
531222 สถิติวศิวกรรม 3 (3-0-6) 

           ภาระการสอนในหลกัสูตรนี้ 
521210  สถิติส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1 3(3-0-6)  
521310  สถิติส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2                       3(3-0-6)  
 

 (2) นายอดิศักดิ์ นาวเหนียว  เลขประจ าตัวประชาชน 3-6107-0002X-XX-X 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2550 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2547 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย์ 

ผลงานทางวชิาการ  - 

ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
531221 การจดัการทางวศิวกรรม 3 (3-0-6) 
531202 วสัดุวศิวกรรม 3 (3-0-6) 
531326 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3 (3-0-6) 
531251 ปฏิบติัการฝึกเคร่ืองมือพื้นฐานทางวศิวกรรม 1 (0-3-0) 
531242 วสัดุวศิวกรรมขั้นสูง 3 (2-3-4) 
531325 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6) 
531345 ปฏิบติัการกรรมวธีิการผลิต 2 (0-6-0) 

           ภาระการสอนในหลกัสูตรนี้ 
521213 การวจิยัด าเนินงานเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  
521260 วสัดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  

(3) นายวทิวสั แจ้งเอี่ยม    เลขประจ าตัวประชาชน 3-8301-0036X-XX-X  
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2551 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2545 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

 

ผลงานทางวชิาการ  
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Jangiam, W., Loprasert, S., Tungpradabkul, S. (2008). Role of Burkholderia pseudomallei 
RpoS in regulation of catalase activities under hydrogen peroxide induction. ScienceAsia 
34 (1), 23-29. 

Pozzo, T., Jangiam, W., Rehn, G., Adlercreutz P., Logan D., Nordberg K. E. (2007).  
Rational design and evaluation of novel glucosynthases from thermophilic glucosidases. 
Thermophiles 2007, 24-27 September 2007, Bergen Norway.  

Jangiam, W., Loprasert, S and Tungpradabkul, S. (2005). The role of RpoS for oxidative 
stress response in Burkholderia pseudomallei. 1st International Conference on 
Environmental, Industrial and Applied Microbiology (Biomicroworld-2005), 15-18 
March 2005, Badajoz Spain.  

ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
540201 วศิวกรรมความปลอดภยั 3(3-0-6) 

ภาระการสอนในหลกัสูตรนี้ 
522442 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยเีคมี 1 3(3-0-6)  
522448   หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยเีคมี 2 3(3-0-6) 
 

(4) นายสุพจน์ ศิริเสนาพนัธ์         เลขบัตรประชาชน 3-4305-0139X-XX-X 
  วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ พ.ศ. 2546 
  วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล พ.ศ. 2537 

 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์
 

ผลงานทางวชิาการ 

สุพจน์ ศิริเสนาพนัธ์  และ วชัรินทร์ ดงบงั (2550)  

 "แบบจ าลองอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนท่ีใชใ้นระบบปรับอากาศ",  

 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 21  

 จงัหวดัชลบุรี, 17-19 ตุลาคม 2550  

วชัรินทร์ ดงบงั และ สุพจน์ ศิริเสนาพนัธ์ (2550)  

 "การศึกษาอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของรถบรรทุกหนกั"  

 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 21  

 จงัหวดัชลบุรี, 17-19 ตุลาคม 2550 
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ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว  
          535353   เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน                3(3-0-6) 
          535211  สถิตยศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล       3(3-0-6) 
          535352   การท าความเยน็      3(3-0-6) 
 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
          523410      เทคโนโลยียานยนต ์1      3(3-0-6)   
          523412      เทคโนโลยียานยนต ์2     3(3-0-6) 
 
 (5) นายอนุพนธ์ พมิพ์ช่วย   เลขประจ าตัวประชาชน 3-2101-0062X-XX-X 

M.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology พ.ศ. 2550 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2548 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

ผลงานทางวชิาการ 
Pimchuai, A., Dutta, A., and Basu, P. (2010). Torrefaction of agriculture residue to enhance  

combustible properties. International Journal of Energy & Fuels, 7-21.  
doi:10.1021/ef901168f  

อนุพนธ์ พิมพช่์วย, อลงกต แขพรมราช, ชยัณรงค ์บา้นหมู่ และ เอกราช ปานอ าพนัธ์ "การ
ทดสอบสมรรถนะในการผลิตก๊าซเช้ือเพลิงของแกลบท่ีผา่นกระบวนการทอรีฟิเคชัน่" ,  
การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 23,  
จงัหวดัเชียงใหม่, 4-7 พฤศจิกายน 2552  

อนุพนธ์ พิมพช่์วย "การศึกษาคุณสมบติัทางดา้นพลงังานของแกลบเม่ือผา่นกระบวนการ 
Torrefication" , การประชุมวิชาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 4,  
จงัหวดันครปฐม, 14-16 พฤษภาคม 2550  

ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
545331     การเขียนแบบการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 3(2-3-4) 

ภาระการสอนในหลกัสูตรนี้ 
523310    การเขียนแบบการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 2(1-3-2) 
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 (6) นายณฐัพนัธ์ ถนอมสัตย์   เลขประจ าตัวประชาชน 3-2099-0022X-XX-X  
Dipl.-Ing. (Energy System) Technische Universitaet Clausthal, Germany. พ.ศ. 2547 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร พ.ศ.2538 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

ผลงานทางวชิาการ  - 

ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
534207 ปฏิบติัการวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-0) 
534308 ปฏิบติัการวศิวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-0) 
534383 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3(3-0-6) 
534488 โรงจกัรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้ายอ่ย 3(3-0-6) 
534487 การป้องกนัและรีเลย ์ 3(3-0-6) 

ภาระการสอนในหลกัสูตรนี้ 
524312  การเปล่ียนแปลงพลงังานไฟฟ้าและการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
524421  ระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
524449  ความรู้เบ้ืองตน้พลงังานทดแทน 3 (3-0-6) 
 

 (7) นายวเิชียร ชาลี    เลขประจ าตัวประชาชน 3-4113-0082X-XX-X 
ปร.ด. (วศิกรรมโยธา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ 2550 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ. 2546 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

ผลงานทางวชิาการ  
Chalee, W., Teekavanit, M., Kiattikomol, K., Siripanichgorn, A., and Jaturapitakkul, C., 

(2007). Effect of W/C ratio on covering depth of fly ash concrete in marine environment 
Construction and Building Materials. 21(5), 965-971. 

Chindaprasirt, P,. Chalee, W., Jaturapitakkul, C., and Rattanasak, U. (2009). Comparative 
study on the characteristics of fly ash and bottom ash geopolymers. Waste Management. 
29(2), 539-543. 

Chalee, W. and Jaturapitakkul, C. (2009). Effect of W/B ratios and fly ash finenesses on 
chloride diffusion coefficient of concrete in marine environment. Materials and 
Structures. (42), 505-514. 
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Chalee, W., Jaturapitakkul, C. and Chindaprasirt, P. (2009). Predicting the chloride 
penetration of fly ash concrete in seawater. Marine Structures, 22, 341-353. 

Chalee, W., Ausapanit, P. and Jaturapitakkul, C. (2010). Utilization of fly ash concrete in 
marine environment for long term design life analysis. Materials and Design. 31(3),  
1242-1249. 

Cheewaket, T., Jaturapitakkul, C. and Chalee, W. (2010). Long term performance of chloride 
binding capacity in fly ash concrete in a marine environment. Construction and Building 
Materials, 24(8), 1352-1357. 

Chalee, W. and Jaturapitakkul, C. (2008). Long Term Performance of Fly Ash Concrete in 
Marine  Environment. The  8th  ISOPE PACIFIC/ASIA OFFSHORE MECHANICS 
SYMPOSIUM. Asia Hotel, Bangkok, Thailand, 11-14, November 2008. 178-182. 

Koonthong, S., Chawakitchareon, P. and Chalee, W. (2010). Compressive strength and 
thermal conductivity of concrete masonry block containing plastic label waste. The 3rd 
Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference  
(TISD 2010). Khonkaen University, Thailand, 4-6 March 2010. 

ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
505343 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 
505332 เทคโนโลยคีอนกรีต 3(3-0-6) 
505221 การส ารวจ 3(3-0-6) 

ภาระการสอนในหลกัสูตรนี้ 
525214 พฤติกรรมและความคงทนของคอนกรีต 3(3-0-6) 
525216 องคอ์าคาร 3(3-0-6) 

 
 3.5.2 อาจารย์ประจ า  

    

1 นายบรรหาญ ลิลา   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Industrial Engineering) 
2 นายฤภูวลัย ์จนัทรสา อาจารย ์ Ph. D. (Industrial Engineering) 
3 นายจกัรวาล คุณะดิลก อาจารย ์ Ph. D. (Industrial Engineering) 
4 นายธีรวฒัน์ สมสิริกาญจนคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
5 นายเกษม พิพฒัน์ปัญญานุกลู รองศาสตราจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
6 นายกฤษดา ประสพชยัชนะ อาจารย ์ Ph. D. (Solid Mech. and Manufacturing Eng.) 
7 นางสาวจนัทร์ฑา นาควชิรตระกลู ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
8 นายชาญชยั พลตรี    อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมระบบการผลิต) 
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9 นายสมเสียง จนัทาสี อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมระบบการผลิต) 
10 นายบญัชา อริยะจรรยา อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมระบบการผลิต) 
11 นางสาวโรสมารินทร์ สุขเกษม อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
12 นายทนงศกัด์ิ เทพสนธิ อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมระบบการผลิต) 
13 นางสาวธนาวดี เพชรยศ อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
14 นายอดิศกัดิ นาวเหนียว อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
15 นายธงชยั ศรีวริิยรัตน์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Civil and Environmental Eng.) 
16 นางสาวไพลิน เงาตระการววิฒัน์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Applied Chemistry) 
17 นายวโิรจน์ เรืองประเทืองสุข ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Chemical Eng.) 
18 นางปิยฉตัร ยิม้ศิริ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Chemical Eng.) 
19 นางเอกรัตน์ วงษแ์กว้ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Chemical Eng.) 
20 นายอาณติั ดีพฒันา อาจารย ์ Ph. D. (Chemical Eng.) 
21 นางสาววชิรา ดาวสุด อาจารย ์ วศ. ด. (Chemical Eng.) 
22 นายวทิวสั แจง้เอ่ียม อาจารย ์ ปร. ด. (Biochemistry) 
23 นายเชิดพงษ ์สีดาว อาจารย ์ M. Sc. (Environmental Eng.) 
24 นายศุภศิลป์ ทวศีกัด์ิ อาจารย ์ M. Sc. (Environmental Eng.) 
25 นายปฏิภาณ บุญรวม อาจารย ์ วศ. บ. (Chemical Eng.) 
26 นายเจริญ ชินวานิชยเ์จริญ อาจารย ์ Ph. D. (Applied Science) 
27 นางสาวสร้อยพทัธา สร้อยสุวรรณ อาจารย ์ วศ. ด. (Chemical Eng.) 
28 นางสาววนัเช็ง สิทธิกิจโยธิน อาจารย ์ Ph. D. (Chemical Eng.) 
29 นางสาวศรีสุดา แซ่อ้ึง อาจารย ์ ปร. ด. (Environmental Technology) 
30 นายชยัวฒัน์ กนัหารี อาจารย ์ วศ. ม. (Chemical Eng.) 
31 นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน อาจารย ์ M. Sc (Chemical Eng.) 
32 นางสาวญาณิศา ละอองอุทยั อาจารย ์ ปร. ด. (Biochemistry) 
33 นางสาวมทันา สนัทสันะโชค อาจารย ์ M. Sc. (Chemical Eng.) 
34 นายอานนท ์ วงษแ์กว้ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Civil Eng.) 
35 นายทวชียั  ส าราญวานิช ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Civil Eng.) 
36 นายสยาม  ยิม้ศิริ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Soil Mechanics) 
37 นายประวติั ตั้งศิริวฒันากลุ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมโยธา) 
38 นายเอนก ชมวงษ ์ อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมโยธา) 
39 นายวเิชียร ชาลี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร. ด. (วศิวกรรมโยธา) 
40 นายสุรเมศวร์ พิริยะวฒัน ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Traffic and Transportation Eng.) 
41 นายนพคุณ บุญกระพือ อาจารย ์ Ph. D. (Transportation Eng.) 
42 นายธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง อาจารย ์ D. Eng. (Civil Eng.) 
43 นายพทัรพงษ ์อาสนจินดา อาจารย ์ Ph. D. (Civil Eng.) 
44 นายเท่ียง ชีวะเกต ุ อาจารย ์ M. Eng. (Public Works Eng.) 
45 นายชาญยทุธ  กาฬกาญจน์ อาจารย ์ M. Eng. (Water Resources Eng.) 
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46 นางชนิตรนนัท ์โพธิรักษานนท ์ อาจารย ์ Ph. D. (Geotechnical Eng.) 
47 นายณยศ  คุรุกิจโกศล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph. D. (Photonics) 
48 นางสาวปราณี  วงคจ์นัทร์ตะ๊ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
49 นายบณัฑร  จิตตสุ์ภาพ อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรม ไฟฟ้า) 
50 นายธราธร  บุญศรี อาจารย ์ MS. (Electrical and Computer Engineering) 
51 นายณฐัพนัธ์  ถนอมสตัย ์ อาจารย ์ Dipl.-Ing. (Energie) 
52 นายเฉลิมภณัฑ ์ ฟองสมุทร อาจารย ์ วศ. ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
53 นายวรุิฬห์  ศรีบริรักษ ์ อาจารย ์ M. Eng. Sc. (Computer Engineering) 
54 นายโกวทิ  มาศรัตน อาจารย ์ Dr. techn. ( Elektrotechnik ) 
55 นายโชคชยั  ช่ืนวฒันาประณิธิ อาจารย ์ Diplome national de docteur (Electronique) 
56 นายภาณุวฒัน์  ด่านกลาง อาจารย ์ วศ. ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
57 นางภาวณีิ ศกัด์ิสุนทรศิริ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Energy) 
58 นายวรเชษฐ ์ภิรมยภ์กัด์ิ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วศ. ด. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
59 นายปราโมทย ์ลายประดิษฐ ์ อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยอีุณหภาพ) 
60 นายภคัพงศ ์จนัทเปรมจิตต ์ อาจารย ์ Ph. D. (Mechanical Eng.) 
61 นางสาวรัชดาภรณ์ แกว้กล ่า  อาจารย ์ วศ. ด. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
62 นายกิตติพงศ ์บุญโล่ง  อาจารย ์ วศ. ด. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
63 นางสาวมณัฑนา รังสิโยภาส   อาจารย ์ D. Eng (Process Eng.) 
64 นายอุทยั ประสพชิงชนะ  อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
65 นายอนุพนธ์ พิมพช่์วย   อาจารย ์ วศ. ม. (เทคโนโลยพีลงังาน) 
66 นายไพบูลย ์ล้ิมปิติพานิชย ์ อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
67 นายเอกชยั สุธีรศกัด์ิ  อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
68 นายสุพจน ์ศิริเสนาพนัธ ์  อาจารย ์ วศ. ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 

 
  
3.5.3 อาจารย์พเิศษ  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จะเชิญอาจารยพ์ิเศษจากมหาวทิยาลยัภายในประเทศและมหาวทิยาลยั
ต่างประเทศท่ีมีบนัทึกความเขา้ใจความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยับูรพา รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม มาช่วยสอนในบางรายวชิาหรือบางหวัขอ้ตามความเหมาะสม ตลอดจนเชิญมาเป็นอาจารย์
ใหค้  าปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมของปริญญานิพนธ์ 
 
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกจิศึกษา) 
  เพื่อใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรมของแต่ละกลุ่มอยา่งแทจ้ริง จึงมีการบรรจุรายวชิาฝึกงานหรือ สหกิตศึกษา  
แยกตามกลุ่มวชิาต่างๆ  โดยก าหนดใหนิ้สิตตอ้งไปปฏิบติัในภาคอุตสาหกรรมตามกลุ่มวชิานั้นๆ  และ 
ตอ้งมีการรายงานผลการฝึกงานต่อคณะกรรมการฝึกงานรับทราบ   
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 4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(1)  ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาในงานอุตสาหกรรม โดยใชค้วามรู้ 

ตามกลุ่มวชิาเป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3)  มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา เขา้ใจ

วฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
(4)  มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได้ 

 4.2  ช่วงเวลา 
  รายวชิาฝึกงาน        ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษา 3 
  รายวชิาสหกิจศึกษา ภาคท่ี 1   ของปีการศึกษา  4 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  จดัการศึกษาเตม็เวลาในภาคเรียนท่ีก าหนดตามรายวชิา 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 
  รายวชิาโครงงานในหลกัสูตรน้ีไดถู้กจดัไวต้ามกลุ่มวชิาเพื่อใหนิ้สิตน าปัญหาใน 
ทางอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาวชิามาวเิคราะห์ และแกปั้ญหา โดยก าหนดให้เรียนทั้งหมด 2 ภาคการศึกษา 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
   โครงงานพิเศษ หรือปัญหาดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิา โดยศึกษาเป็นรายบุคคล หรือ 
เป็นกลุ่ม นิสิตเสนอทฤษฎีของโครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการออกแบบโครงงานเพื่อแก ้ปัญหานั้นๆ  
และน าเสนอในทั้งในลกัษณะการน า เสนอแบบปากเปล่าและรายงาน 
 5.2  ผลการเรียนรู้ 
  นิสิตตอ้งรู้จกัการประยกุตใ์ชว้ชิาในแต่ละสาขาเพื่อแกปั้ญหาในภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งดี 
 5.3  ช่วงเวลา 
       ภาคท่ี 1 และ 2  ของปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4  จ านวนหน่วยกติ 
  6 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชัว่โมงการใหค้  าปรึกษา จดัท าบนัทึกการให้ค  าปรึกษา ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
โครงงานทางเวบ็ไซต ์และปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ อีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน ท่ีบนัทึกในสมุดใหค้  าปรึกษาโดยอาจารย ์
ท่ีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีไดก้ าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพิเศษ กลยทุธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะและท า
หนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี รับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และต่อ
สังคมและปฏิบติัตนภายใตจ้รรยาบรรณวชิาชีพดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และเสียสละ 

-มีการสอดแทรกขอ้คิดทางคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรร
ในวชิาชีพ ในการเรียนการสอน 
- คณะวศิวกรรมศาสตร์มีการ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต 

2) มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
สามารถประยกุตใ์ชศ้าสตร์ดงักล่าวอยา่งเหมาะสมเพื่อการ
ประกอบวชิาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไปได ้

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีใน
ชั้นเรียน 
- การเรียนการสอนภาคปฏิบติัจาก
การทดลองในห้องปฏิบติัการ 

3) มีความใฝ่ รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยี ท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงพฒันาอย่างต่อเน่ือง สามารถพฒันาองค์ความรู้ท่ี
ตนมีอยูใ่ห้สูงข้ึนไป เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางาน พฒันาสังคม
และประเทศชาติ 

การมอบหมายงานท่ีมีลักษณะให้มี
การคน้ควา้เพื่อจะสามารถสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง 

4) คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรร และสามารถเลือก
วธีิแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- การมอบหมายงานท่ีเป็นโครงงาน 
เป็นระบบครบวงจร 
- การท ากิจกรรมท่ีตอ้งมีการจดัสรร
งาน คน และเวลา  

5) มีมนุษยสัมพนัธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น มีทกัษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหาร
จดัการการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีใน
การท างาน 

- การมอบหมายงานท่ีเป็นโครงงาน 
เป็นระบบครบวงจร 
- การท ากิจกรรมท่ีตอ้งมีการจดัสรร
งาน คน และเวลา 

6) มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และศพัท์ทางเทคนิคในการติดต่อส่ือสาร 
รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

การมอบหมายงาน ท่ีต้อง มีก าร
น า เ สนอ ในลัก ษณะป า ก เ ป ล่ า
ประกอบส่ือในชั้นเรียน 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะทอ้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ด ้ประกอบดว้ย 
 2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
     2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญั องคค์วามรู้พื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาท่ีศึกษาอยา่งเป็นระบบ และเขา้ใจถึงความกา้วหนา้องความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวชิามี
วนิยั มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ทั้งต่อตนเองและสังคม 

(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ขององคก์รและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

(4) สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางเทคโนโลยต่ีอบุคคล 
องคก์ร สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขา้ใจบริบททางสังคมของวชิาชีพ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
     2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหนิ้สิตมีระเบียบ
วนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั นิสิต
ตอ้งมีความรับผดิชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น  เป็นตน้ นอกจากน้ี
อาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา รวมทั้งมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
     2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และการร่วมกิจกรรม 
   (2)  ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
   (3)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
   (4)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2 ความรู้ 
     2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรู้และความเขา้ใจทางวชิาพื้นฐานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วชิาเฉพาะทางในแต่
กลุ่มวชิา เพื่อการประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และการสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลยี 
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(2) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบติั ในเน้ือหา
ของสาขาวชิาเฉพาะดา้นทางเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
(5) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริง

ได ้
     2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามลกัษณะ
ของรายวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนฝึก
ปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
     2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนิสิต ในดา้นต่าง ๆ คือ 
   (1) การทดสอบยอ่ย 
   (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   (3) ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจดัท า 
   (4) ประเมินจากโครงการท่ีน าเสนอ 
   (5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
  (6) ประเมินจากรายวชิาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ 
 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
     2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
(3) สามารถคิด วเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีระบบ 

รวมถึงการใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ใน

การพฒันานวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(5) สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ

และทนัทีต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
     2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) ในการเรียนการสอน ตอ้งฝึกกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรคต์ั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา โดย
เร่ิมตน้จากปัญหาท่ีง่ายและเพิ่มระดบัความยากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีตอ้งจดัใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
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 (2) จดัการสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จ าลอง 
 (3) ใหมี้การปฏิบติัจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวธีิการแกปั้ญหาใน

สถานการณ์จริง 
     2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
     2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

 (1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคน ท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิาชีพ มาส่ือสารต่อสังคมไดใ้น
ประเด็นท่ีเหมาะสม 

 (2) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ เชิงสร้างสรรค ์ทั้งส่วนตวั
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้ง
กบัทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(4) รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดลอ้มต่อสังคม 
     2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาใหนิ้สิตเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
ตลอดจนมีการสอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจใน
วฒันธรรมองคก์รเขา้ไปในรายวชิาต่าง ๆ 
     2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

2.5 ทกัษะในการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
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(2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต ์
ต่อการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้
สัญลกัษณ์ 

(5) สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เพื่อประกอบ
วชิาชีพในสาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมได้ 
     2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์ การส่ือสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ ใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบติัในหลากหลาย
สถานการณ์ 
     2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการคิดวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ 
  (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอ
ต่อชั้นเรียน 
 
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 
  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎ ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 
 ใชร้ะบบการใหค้ะแนนแบบมีค่าระดบัขั้น และแบบไม่มีค่าระดบัขั้น ดงัน้ี 
 1.1  การให้คะแนนแบบมีค่าระดบัขั้น แบ่งเป็น 8 ระดบั คือ A, B+, B, C+, C, D+, D    และ F  ซ่ึง
คิดเป็นค่าระดบัขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดบั 
 1.2  การใหค้ะแนนแบบไม่มีค่าระดบัขั้น ในบางรายวชิา เช่น วชิาฝึกงานจะใหค้ะแนนเป็น S ซ่ึง
หมายถึงผลการศึกษาผา่นตามเกณฑ ์และ U ซ่ึงหมายถึงผลการศึกษาไม่ผา่นตามเกณฑ์ 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 2.1  อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความ
รับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
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 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการท่ีภาควิชา
แต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 
 2.3  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาฝึกงานซ่ึงทางสถานประกอบการ
เป็นผูร้ายงานวา่นิสิตปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานหรือไม่ 
 2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
             เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา โดยมีหลกัเกณฑก์ารให้
ปริญญา ดงัน้ี 
 3.1 ปริญญาบณัฑิต นิสิตผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิต ครบตาม
หลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00 
 3.2 ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง นิสิตผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั
สองตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตรไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25   ข้ึนไป และไม่เคย
สอบได ้D+, D, F หรือ U ในรายวชิาใด 
 3.3 ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง นิสิตผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึงตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตรไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.60  ข้ึนไป และไม่เคย
สอบได ้D+, D, F หรือ U ในรายวชิาใด 
 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์พเิศษ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ และใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ โดยจดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อใหค้  าแนะน า
ต่าง ๆ แก่อาจารยใ์หม ่

1.2  ใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ใจการบริหารวชิาการของคณะ และเร่ืองของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ท่ีคณะตอ้งด าเนินการ และส่วนท่ีอาจารยทุ์กคนตอ้งปฏิบติั 

1.3  มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตลอดจนรายวชิาท่ีจะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 
 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 การด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาชีพ ดงัน้ี 
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 2.1 การพฒันาความรู้และทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
  (1) มหาวทิยาลยัมีหลกัสูตรอบรมส าหรับอาจารยใ์หม่ โดยทุกคนตอ้งผา่นการอบรมสอง
หลกัสูตร คือ หลกัสูตรเก่ียวกบัการสอนทัว่ไป และหลกัสูตรการวดัและประเมินผล ซ่ึงอาจารยใ์หม่ทุกคน
ตอ้งผา่นการอบรมภายใน 1 ปี ท่ีไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้ง 
  (2) อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร
เก่ียวกบัการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีอิงพฒันาการ
ของผูเ้รียน การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน การใชแ้ละผลิตส่ือการสอน โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
อบรมปีละ 10 ชัว่โมง 
 2.2 การพฒันาทางวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ  
             (1) สนบัสนุนให้อาจารยใ์หม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวชิาชีพและวชิาการอ่ืน ๆ เช่น 
ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ การใชส้ถิติในการวจิยั การเขียนบทความทางวชิการและเอกสารประกอบการ
สอน  เป็นตน้ 
  (2) สนบัสนุนให้อาจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารยท์  าวิจยัทั้งการวจิยัในสาขาวชิาชีพ และการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผูท่ี้มีผลงานทางวชิาการอยา่งประจกัษ ์
 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลกัสูตร 
 ในการบริหารหลกัสูตร จะมีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจ านวน 5 คนเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยมี
คณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยใหค้  าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติัใหแ้ก่ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร 
 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะและ
อาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโดยกระท าทุกปี
อยา่งต่อเน่ือง 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  ในการด าเนินการตามหลกัสูตร จะใชอ้าคารท่ีมีอยูข่องคณะวศิวกรรมศาสตร์และค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบับุคลากรจะขอรับการสนบัสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนบัสนุนจากรัฐบาลเช่นกนั 
ส าหรับหมวดค่าใชส้อยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนบัสนุนจากเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัซ่ึงเป็นรายรับ
จากค่าหน่วยกิตนิสิต 
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 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์มีความพร้อมดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมี
ส านกัหอสมุดกลางท่ีมีหนงัสือดา้นการบริหารจดัการ และฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้ ส่วนระดบัคณะก็มี
หนงัสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้
อาจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารย์
ผูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ี
อาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ส าหรับให้
หอสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 
  ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดยอ่ย เพื่อบริการหนงัสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะ
จะตอ้งจดัส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใชป้ระกอบการสอนของอาจารย ์เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด ์เป็นตน้ 
 2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  มีเจา้หนา้ท่ีประจ าห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือเพื่อเขา้
หอสมุดกลาง และท าหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ี  ดา้นโสต-ทศัน
อุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความ
ตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย 
 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้ง
มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และ
บณัฑิตมีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ีมาตรฐานคุณวฒิุท่ีก าหนด 
 3.3  คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ 
          ส าหรับอาจารยพ์ิเศษถือว่ามีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบติัมาให้กบันิสิต ดงันั้นคณะก าหนดนโยบายว่าก่ึงหน่ึงของรายวิชาบงัคบัจะตอ้งมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษ
หรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่โมงและอาจารยพ์ิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบาง
ชัว่โมงจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรง และมีวฒิุการศึกษาอยา่งต ่าปริญญาโท 
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4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต ่าปริญญาตรี และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารยส์ามารถใชส่ื้อการสอนไดอ้ยา่งสะดวก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใหมี้การฝึกอบรมเฉพาะทางทุกคนอยา่งนอ้ยคน
ละ 6 ชัว่โมงต่อปี 
  กรณีท่ีบุคลากรท่ีบรรจุในต าแหน่งนกัวิจยั นอกจากจะท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการวิจยัแลว้ ยงัตอ้ง
ท าวจิยัร่วมกบัคณาจารยด์ว้ย 
 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ ๆ แก่นิสิต 

  คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได ้โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหนา้ท่ีอาจารย์
ท่ีปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิต และทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงวา่ง (Office Hours) เพื่อใหนิ้สิตเขา้ปรึกษาได ้
 5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
  กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชาได ้ทั้งน้ีเป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต                
  ส าหรับความตอ้งการก าลงัคนสาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมนั้น มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนอนั
เน่ืองมาจากการพฒันาเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว  
  อยา่งไรก็ตาม คณะก็จะตอ้งส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตเม่ือครบหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลส าหรับการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ ใหม้ากท่ีสุด 
  ส าหรับบณัฑิตของมหาวทิยาลยับูรพา ผูใ้ชบ้ณัฑิตจะตอ้งมีความพึงพอใจบณัฑิตโดยเฉล่ีย
ระดบั 3.5 จากระดบั 5 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการ

เรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจ าปี 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษาที ่ 

1 2 3 4 5 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี)      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั 
หลงัส้ินสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.5 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แลว้   

     

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการ
เรียนการสอน      

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ัง      

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่8  กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลกัสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  กระบวนการประเมิน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไวเ้พื่อพฒันาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุกๆหัวขอ้ว่ามีความเขา้ใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตต้อบจากนิสิต 
การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบ้ืองตน้ไดว้่า ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจได ้ก็จะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนวธีิสอน 
  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดว้า่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ใน
เน้ือหาท่ีไดส้อนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะตอ้งมีการด าเนินการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 
 1.2  กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ใหนิ้สิตไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งดา้นทกัษะกลยทุธ์      การสอน 
และการใชส่ื้อในทุกรายวชิา 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ จะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้น
การประเมินหลกัสูตรผา่นการท างานร่วมกบัคณะกรรมการของภาควชิาต่างๆ โดยมีการระบุขอ้มูลท่ีจะท า
การเก็บรวบรวมอยา่งชดัเจน 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ จะด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตรตามรายละเอียดดงัท่ีระบุในหมวดท่ี 7 และน าเสนอต่อคณบดี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการประเมินในขอ้ 3 คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและภาควชิา จะด าเนินการประชุมทบทวนผล
การประเมินการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตรและวางแผนพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข 1 ค าอธิบายรายวชิา 
หมายเลข 2 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 
หมายเลข 3 ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิม (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2550) และหลกัสูตรนี ้
หมายเลข 4 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 1.  กลุ่มวชิาภาษา   
  1.1  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ   
   1.1.1  ภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน 
  222101 ภาษาองักฤษ 1      3(3-0-6) 
    English I 
    ทกัษะ ฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ โดยเนน้ศพัทแ์ละโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
Fundamental skills in listening, speaking, reading, and writing  English with emphasis on vocabulary and 
basic structure to achieve a practical command of the English language for efficient communication in 
daily life 
 
  222102 ภาษาองักฤษ 2      3(3-0-6) 
    English II 
    ทกัษะ ฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ โดยเนน้ศพัทแ์ละโครงสร้างระดบักลาง 
เพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    Intermediate skills  in listening, speaking, reading, and writing English with 
emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of  a higher knowledge and 
understanding of structure designed to achieve a more practical and greater command of the English 
language for efficient communication in daily life 
 
   1.1.2  ภาษาองักฤษวชิาชีพ 
  500201 ภาษาองักฤษทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์   3(3-0-6) 
    English for Engineering 
    ทกัษะ ฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ โดยเนน้ศพัทเ์ฉพาะทาง 
ดา้นวศิวกรรมศาสตร์จากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการคน้ควา้และน าเสนอเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อการประยกุตใ์นดา้นวศิวกรรมศาสตร์ 
    Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on specific 
terminology relevant to Engineering which appears in printing materials and other informative media 
including inquiries and presentation of related contents applicable in Engineering 
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  1.2  กลุ่มวชิาภาษาอืน่ๆ    
  222207   การฟัง – พดูภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ    3(3-0-6)      
    English Listening and Speaking for Careers 
    ทกัษะการฟัง การพดู และการสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานอาชีพ โดยใช้
ค  าศพัทแ์ละส านวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 
    Listening, speaking, and conversation skills required to achieve career path goals 
including career- or occupation-specific vocabulary and idioms 
   
  236101 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1    3(3-0-6) 
    Japanese for Communication I 
    ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพดู การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค ค าศพัทแ์ละการสนทนาระดบัเบ้ืองตน้ 
    Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level 
      
 2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
  228102 ศิลปะการพดูและการน าเสนอ    3(3-0-6) 
    Art of Speaking and Presentation  
    การพดูเพื่อเสริมสร้างความส าเร็จ  การพฒันาเน้ือหา  ภาษา บุคลิกภาพและกลวธีิ
การพดู  การพดูเพื่อวตัถุประสงคแ์ละโอกาสต่าง ๆ  การน าเสนอโครงการและผลงาน การใชส่ื้อในการ
น าเสนอ 
    Speaking for achievement; developing speech contents, language, personality, 
and speaking strategy; speaking for various objectives and occasions; project and work presentation; use of 
media in presentations 
     
 3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  
  678101 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   3(3-0-6) 
    Basic Knowledge of General Law 
    ท่ีมาและววิฒันาการของกฎหมาย ความหมายและลกัษณะทัว่ไป ระบบกฎหมายท่ี
ส าคญัของโลก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา และ
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนั 
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    Background and evolution of law; definition and general characteristics, 
important legal systems around the world, basic knowledge of constitutional law, administrative law, 
criminal law, and civil and commercial law in relation to daily life 
   
 4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
  306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์ 2(2-0-4) 
    Biodiversity and Conservation 
    ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติและสารพนัธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม  
ความสัมพนัธ์ของชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  การใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ  ภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์ 
    Biodiversity, genetic materials, genetically modified organisms (GMO), relation 
between life and environment, utilization of nature, Thai wisdom and conservation 
    
  308150 พลงังานเพื่อชีวติ      2(2-0-4) 
    Energy for Life 
    ความหมาย ประเภท แหล่งก าเนิดพลงังาน  มนุษยก์บัการใชพ้ลงังาน  
ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการใชพ้ลงังาน การอนุรักษพ์ลงังาน และการใชพ้ลงังานแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
    Definitions, types, energy sources, human and energy consumption, energy 
consumption problems and solving methods, energy conservation, and sufficiency economy way in energy 
consumption   
 
 5.  วชิาคอมพวิเตอร์ 
  885101 เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจ าวนั   3(2-2-5) 
    Information Technology in Daily Life 
    ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ส่ือประสม การส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยกุตใ์นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ภยัคุกคามและความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
    Definition, importance, components of information technology  
multimedia, data communication and computer networks, services and application software on the Internet, 
e-commerce, Internet threats and safety, computer law and ethics concerning the use of information and 
communication technology 
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 6.  กลุ่มวชิาเลอืก (รวมวชิาทางด้านสุขภาพ) 
  6.1  กลุ่มวชิาสร้างเสริมสุขภาพ 
   6.1.1 กลุ่มวชิาสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มท่ี 1) 
  850101  การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้าหนกัเพื่อสุขภาพ     1(0-2-1) 
    Weight Training for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกดว้ยเคร่ืองน ้าหนกั 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using weight 
training. 
 
  850102   การเดิน- วิง่เพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Walking and Jogging for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิง่ 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using walking and 
jogging activities 
 
  850103   ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Football for Health 
     ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using football 
activities 
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  850104 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Basketball for Health 
     ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using basketball 
activities 
 
  850105   วอลเลยบ์อลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Volleyball for Health 
     ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลยบ์อล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using volleyball 
activities 
 
  850106  วา่ยน ้าเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Swimming for Health  
     ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมวา่ยน ้า 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using swimming 
activities 
 
  850107   ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Futsal for Health 
     ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล 
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    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using futsal activities 
 
  850108   แฮนดบ์อลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Handball for Health   
     ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมแฮนดบ์อล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using handball 
activities 
 
  850109   แบดมินตนัเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Badminton for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตนั 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using badminton 
activities 
 
  850110   เทนนิสเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Tennis for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using tennis activities 
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  850111   ซอฟทเ์ทนนิสเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Soft Tennis for Health         
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมซอฟทเ์ทนนิส 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using soft tennis 
activities 
 
  850112   เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Table Tennis  for Health         
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using table tennis 
activities 
 
  850113   มวยไทยเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Muay Thai for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using muay thai 
activities 
 
  850114   กระบ่ีกระบองเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Krabi Krabong for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมกระบ่ีกระบอง 
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    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using krabi krabong 
activities 
 
  850115  ตะกร้อเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Takraw for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using takraw 
activities 
 
  850116  ศิลปะสู้ป้องกนัตวัเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 
    Martial Art for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกนัตวั 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using self defense 
activities 
 
  850117  เทควนัโดเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Taekwando for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมเทควนัโด 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using taekwando 
activities 
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  850118  โบวล่ิ์งเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Bowling for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมโบวล่ิ์ง 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using bowling 
activities 
 
  850119   เปตองเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Petangue for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using petangue 
activities 
 
  850120   ลีลาศเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Social Dance for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using social dance 
activities 
 
  850121   แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Aerobic Dance for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์ 
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    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using aerobic dance 
activities 
 
  850122  กิจกรรมเขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
    Rhythmic Activities for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมเขา้จงัหวะ 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using rhythmic 
activities 
 
  850123   โยคะเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 
    Yoga for Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using  yoga activities 
 
  850124 วูด้บอลเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Woodball  for  Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมวูด้บอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using woodball 
activities 
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  850125 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 
    Chairball  for  Health 
    ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการออกก าลงั
กายการควบคุมน ้าหนกัตวั ทกัษะและทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นนัทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล 
    Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight control, 
proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation using chairball 
activities 
 
   6.1.2 กลุ่มวชิาสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มท่ี 2) 
  700110  สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั    2(2-0-4) 
    Health, Environment and  Safety 
    ความหมาย แนวคิด หลกัการเก่ียวกบัสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั การ
ด ารงชีวิต การปรับตวัในสังคมปัจจุบนัและกระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีเป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาความปลอดภยัเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี 
     Definition, concepts, principles of health, environment and safety; daily living, 
adaptation in present society and the result of globalization on social, health, environmental and safety 
problems for better quality of life 
 
  700111   ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์    2(2-0-4) 
    Happiness and Creative Health 
    ความหมาย หลกัการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโนม้ นโยบาย เก่ียวกบัความสุขและ
สุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต แนวคิดความสุขแห่งชีวิตในมุมมอง 
ต่าง ๆ การสร้างสรรคค์วามสุขและสุขภาพในการด าเนินชีวติในมิติท่ีหลากหลาย และสมัพนัธ์กบัความสุข
และคุณค่าของชีวติ  
    Definition, principles, concepts, situations, trends, policies concerning happiness 
and good health in present and future society, happiness of life concept from various perspectives, creation 
of happiness and health in daily life, and related to happiness and value of life 
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  6.2  กลุ่มการพฒันาทกัษะและคุณภาพชีวติ     
  107108    ศิลปะการท างานอยา่งเป็นสุข      2 (2-0-4) 
    Art of Working for Happiness 
    แนวคิดเก่ียวกบัชีวติท่ีเป็นประสบการณ์มนุษย ์วถีิแห่งการเรียนรู้อยูร่่วมกนัเพื่อ
บรรลุเป้าหมายแห่งตนอยา่งสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการด าเนินชีวิตและการท างาน ดว้ยความเขา้ใจใน
ความหมายของความสุขและความส าเร็จท่ีแทจ้ริง โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบก่อเกิดการเปล่ียนแปลงสู่
ความเจริญงอกงาม ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    Concepts concerning experienced human life, learning styles of homogeneous 
living in order to achieve balanced self-actualization and harmonized reality in living and working through 
the understanding of the meaning of true happiness and success using transforming learning process under 
sufficiency economy principles 
 
  241102   การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพฒันาตน    2(2-0-4) 
    Personality and Self Development 
    แนวคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพ การเขา้ใจตนเอง การเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
การพฒันาตน การปรับตวัและการพฒันาบุคลิกภาพดา้นต่างๆใหเ้หมาะสมเพื่อ  
การเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวติท่ีดี  
    Concepts of personality, self-acknowledgement, understanding interpersonal 
differentiation, self-development, self-adaptation, and personality development on different aspects 
suitable for establishing and maintaining a good quality of life 
 
  245108   การจดัการความรู้ส าหรับการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื     2(2-0-4) 
    Knowledge Management for Sustainable Learning 
    ความหมาย  รูปแบบและทฤษฎีการจดัการความรู้   การตระหนกัถึงความส าคญั
ของการจดัการความรู้  ลกัษณะและววิฒันาการของสังคมฐานความรู้ การประยกุตห์ลกัการจดัการความรู้เพื่อ
การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื 
    Definition, patterns and theories of knowledge management, realization of the 
importance of knowledge management; characteristics and evolution of a knowledge-based society, 
application of knowledge management principles for sustainable learning 
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  414202   อารมณ์และการจดัการความเครียด     2(2-0-4) 
    Emotion and Stress Management  
    ความหมาย ความส าคญั อิทธิพลของความเครียดท่ีมีต่อการด ารงชีวติ หลกัการ 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียด การประเมินความเครียดดว้ยตนเอง  ความส าคญัของอารมณ์ 
บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลกัษณะตวัตนท่ีสัมพนัธ์กบัความเครียด  
การปรับเปล่ียนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผอ่นคลายความเครียด  
การประยกุตเ์ทคนิคการจดัการความเครียดในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
    Definition, significance, influence of stress in daily life, principles, concepts, 
theories related to stress, self-assessment of stress,  
importance of emotion, personality, mental health, self-esteem related to stress, change of thinking, 
positive thinking, problem confrontation, stress release practice, stress management techniques at work 
and daily life 
     
  6.3  กลุ่มวชิาปรัชญา ศาสนา  และหน้าทีพ่ลเมือง    
  257102    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั       2(2-0-4) 
    Economics of Everyday Life 
    แนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทาง
จุลภาคและมหภาค อุปสงค ์อุปทาน การผลิตและตน้ทุนการผลิต รายไดป้ระชาชาติ การเงินและการธนาคาร 
เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลงัรัฐบาล การคา้ระหวา่งประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การน าแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยกุตก์บัชีวติประจ าวนัในดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์
    Concepts and basic principles of economic activities in both micro and macro 
aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of production, national income, 
money and banking, inflation and deflation, public finance, international trade, the concepts of economic 
self-sufficiency, and the application of economic perception on everyday life in general 
   
  402403   หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาสังคม    2(2-0-4) 
    Sufficiency Economy and Social Development 
    ความหมาย หลกัการ แนวคิด  ความส าคญั แนวทางปฏิบติั และความสัมพนัธ์ของ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพฒันาตนเองและสังคม   โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ
พฒันาสังคม และการประยกุตค์วามรู้ของหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาสังคม 
    Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines, and 
relationship between concept of sufficiency of economy and self and social development, royal initiative 
sufficiency economy and social development, and  application of knowledge to improve the quality of life 
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  402404   จิตอาสาเพื่อการพฒันาสังคม      2(2-0-4) 
    Volunteer Spirit for Social Development 
    ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ   วงจร
การด าเนินการกิจกรรม  กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามคัคี  การสร้างนวตักรรม การ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ในการจดัโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการท่ีดี โดยเนน้โครงการท่ีสอดคลอ้งกบั
การวางแผน การส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง  และความต่อเน่ืองในการท ากิจกรรมจิตอาสา  
   Definition, activities, models of the volunteer spirit within and outside the country, cycles 
of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer members and promote solidarity, innovation, 
creativity of volunteer spirit project arrangement, techniques to manage good projects focusing on 
particular projects relevant to planning, good communication, and continuity of volunteer spirit activity 
operation 
     
  6.4  กลุ่มตรรกะและการพฒันาความคิด  
  402405   การคิดสร้างสรรคเ์พื่อสังคม      2(2-0-4) 
    Creative  Thinking  for  Society 
    หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์ความส าคญัและ 
แนวทางการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ ความสัมพนัธ์ของความคิดสร้างสรรคต่์อการพฒันาสังคม การศึกษา
และวเิคราะห์สังคมและปัญหาสังคม  การประยกุตค์วามรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรคเ์พื่อเสนอ
แนวทางการพฒันาสังคม 
    Principles, concepts and theories of creative thinking; importance and guidelines 
on creative thinking development; relationship of creative thinking towards social development; social 
learning, analysis, and problems; application of educational knowledge, and creative thinking as proposed 
guidelines on social development 
  
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 
 1.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยอีุตสากรรม 
  520101 พื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6)  
    Fundamental of Mathematics for Industrial Technology 
    พื้นฐานฟังกช์นัเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม  พื้นฐานฟังกช์นัตรีโกณมิติและ
อินเวอร์สฟังกช์นัตรีโกณมิติ กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ เศษส่วนยอ่ย  พื้นฐานเมทริกซ์ พื้นฐานระบบ
สมการเชิงเส้น ภาคตดักรวยท่ีมีจุดศูนยก์ลางหรือจุดยอดอยูท่ี่จุดใด ๆ ในระนาบ 
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    Fundamental property of exponential and logarithms functions. Fundamental of 
Trigonometric functions and its inverse. Law of sine and cosine. Partial fraction. Fundamental matrics and 
system of linear equations. Conic section 
 
  520102 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3(2-3-4) 
    Computer Package for Industrial Technology  
    ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัพื้นฐานการพฒันาโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ ผงัโครงสร้าง   
ผงังาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาเชิงโครงสร้างหรือภาษาเชิงวตัถุ การสืบคน้ขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อพฒันางานทางเทคโนโลยอุีตสาหกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
    Study and practice for fundamental programming and programming process, 
diagram, flowchart, procedural and object-oriented programming, using information technology for 
improving industrial technology with computer 
 
  520103 วศิวกรรมความปลอดภยัส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6) 
     Safety Engineering for Industrial Technology 
    ศึกษาทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัอุบติัเหตุ ความปลอดภยั และการบริหารความปลอดภยั 
วศิวกรรมความปลอดภยัเฉพาะดา้น เช่น สภาพแวดลอ้ม และการวงัผงัโรงงานท่ีปลอดภยั การป้องกนั
อนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล ความปลอดภยัในการใชป๊ั้มโลหะ ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า ความปลอดภยั
เก่ียวกบัหมอ้ไอน ้า อนัตรายจากความร้อน การป้องกนัอคัคีภยั การออกแบบระบบระบายอากาศ งานซ่อม
บ ารุงกบัความปลอดภยั กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน 
    Introduction students to the discipline of safety engineering, accident and safety 
management; safety engineering for specific purposes such as environment and planning for factory, 
principle of machine guarding, safety in power press works, safety in electrical works, safety in steam 
boiler operation, fire protection, exhaust ventilation design, maintenance and safety; safety legislation and 
regulation 
 
  520104 ระบบการจดัการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต  3(3-0-6)  
    Quality Management and Productivity Enhancement Systems 
    ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต หลกัการ
บริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต กลยทุธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานดว้ยระบบการจดัเอกสาร
และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต  การประยกุตร์ะบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการวางแผนและการพฒันางาน 
    The importance of quality system and productivity enhancement, the principles 
for managing quality and productivity enhancement, strategy of improving working efficiency by 
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documentorial system and productivity enhancement activities, application of quality system and 
improving productivity for planning and work development 
 
  520201 คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
    Applied Mathematics for Industrial Technology 
    ฟังกช์นัเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม  ฟังกช์นัตรีโกณมิติ ทฤษฏีบททวนิาม เมท
ริกซ์ การแกส้มการเชิงเส้นดว้ยเมทริกซ์ ค่าขอบเขตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั อนุพนัธ์ฟังกช์นัพีชคณิต 
อนุพนัธ์ฟังกช์นัตรีโกณมิติ อนุพนัธ์ฟังกช์นัเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม กฏของลูกโซ่ การประยกุตข์อง
อนุพนัธ์ เทคนิคการอินทิเกรต และการประยกุตส์ าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
    Exponential and logarithms functions. Trigonometric functions. Binomial 
theorem. Matrix. Solving System of Linear Equations with Application to Matrix. Limit and continuity 
fuction. Differentiation Algebraic Function. Differentiation of trigonometric function. Differentiation of  
exponential and logarithmic Functions . chain rule. Applications of Differentiation. Techniques of 
integration and its applications in industrial technology 
 
  520202 มาตรวทิยาและการสอบเทียบเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
    Introduction to Metrology and Calibration     
    หลกัการมาตรวทิยา มาตรฐานการวดั ระบบการวดัภายในประเทศ  ระบบการวดั
ระหวา่งประเทศ  ระบบของหน่วยวดัมาตรฐานสากล  การสอบเทียบ  ความสามารถสอบกลบัไดข้องการวดั  
ค่าความไม่แน่นอนในการวดั  การวิเคราะห์ระบบการวดั และ การเลือกบริภณัฑก์ารวดั  ตามวธีิการท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบันานาชาติ วิธีการสอบเทียบ ความสามารถของหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ การยอมรับไดข้อง
ผลการสอบเทียบ และ การน าใบรายงานผลการสอบเทียบไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ตวัอยา่ง อาทิเช่น 
เคร่ืองมือวดัดา้นมิติ และ เคร่ืองมือวดัดา้นมวล  เป็นตน้ 
    Principle of metrology, standard of measurement, measurement system of 
national and international standard, standard system of unit, calibration system, traceability system, 
uncertainty of measurement, measurement system analysis and test accuracy ratio according to acceptable 
standard method in international level, calibration method, accreditation of laboratory, permissible of 
calibration results and usage certificate of calibration to industry, example, small tools for dimension and 
mass 
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 2.  กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 
กลุ่ม 1 เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

       521210  สถิติส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1   3(3-0-6)  
Statistics for Industrial Technology 1 

  ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงพรรณนา การน าเสนอ
ขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มทั้งแบบต่อเน่ืองและไม่
ต่อเน่ือง 
  Fundamentals of statistics, probability theory, descriptive statistics, data 
presentation and data analysis,  random variable, discrete and continuous probability distribution 

 
       521211   การศึกษาการท างานอุตสาหกรรมส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6)  

 Industrial Work Study for Industrial Technology 
  หลกัการและแนวคิดขององคป์ระกอบการท างาน  การวิเคราะห์กระบวนการผลิต
โดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการไหล แผนภูมิคน-เคร่ืองจกัร การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวแบบจุลภาค 
แผนภูมิไซโม หลกัการปรับปรุงงานและออกแบบการท างาน  รวมทั้งการประยุกต์หลกัการของการ
เคล่ือนไหวท่ี เหมาะสม การก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน การสุ่มงาน หลกัการศึกษาเวลา การศึกษาเวลา
โดยตรงและฐานขอ้มูลเวลาพื้นฐาน การหาค่าเผือ่ การใชเ้วลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจ  
  Principles and concepts of elements of work, analysis of production process by 
using of production process chart, flow process chart, man-machine chart, micromotion study, SIMO chart, 
work improvement and job design including applications of principles of motion economy, standardization 
of works operations, work sampling, time study principles, direct time study and elemental time data, 
determination of allowance factor and the use of standard time in establishing various production-based 
incentive schemes 
 
      521212       เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3(3-0-6)  

Engineering Economy for Industrial Technology 
  การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตดัสินใจภายใตค้วามแน่นอนและความ
ไม่แน่นอน การค านวณค่าเทียบเท่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การคิดอตัราผลตอบแทนและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
โครงการ การประยกุตก์ารวเิคราะห์ทดแทน การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน  
  Analysis of economic aspects for decisions under certainty and uncertainty, 
calculation of economic equivalence, the rate of return and project comparative analysis, applications of 
replacement analysis, break-even analysis 

 

http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99&hl=th&rlz=1W1SKPB_en&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+The+rate+of+return&ei=PiPNS5CYBs6IkAWnh6H8Dw&sa=X&oi=clir_tip&ct=search_link&resnum=11&ved=0CC4Q_wEwCg
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521213 การวจิยัด าเนินงานเบ้ืองตน้     3(3-0-6)  
Introduction to Operations Research  

  การวิจัยด าเนินการเบ้ืองต้นส าหรับปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นตรง การสร้าง
รูปแบบทางคณิตศาสตร์ การแกปั้ญหาโดยวธีิกราฟ วธีิซิมเพล็กซ์ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน 
ปัญหาคู่ควบและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาเครือข่าย ปัญหาการบริหารโครงการ PERT/CPM ปัญหาการ
โปรแกรมเชิงเส้นแบบจ านวนเตม็ ปัญหาท่ีไม่เป็นเชิงเส้นตรง ทฤษฎีเกมส์  
  Introduction to operations research for linear programming, mathematical model 
formulation, graphical method, simplex method, transportation and assignment problems, dual problem 
and sensitivity analysis, network problem, project management with PERT/CPM, integer programming, 
nonlinear programming, game theory 

 
521240 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 1(0-3-1)  

Industrial Management Technology Experience Training  
  การฝึกประสบการณ์ทัว่ไปอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ ในสาขาวชิาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวิชาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกประสบการณ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ฝึกงานท่ีแต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้ง
น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  The period of Industrial Management Technology Experience Training must be 
total at least 30 working days in their fields or subjects associated with industrial management technology. 
The experience training must be approved by the experience training committee accredited by department. 
Students must submit performance reports during the training including presentations to the experience 
training committee. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 

         
       521310  สถิติส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2                        3(3-0-6)  

Statistics for Industrial Technology 2 
บุรพวชิา : 521210 

  ทฤษฎีทางสถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย การทดสอบการแจกแจงของขอ้มูลและ
การทดสอบความอิสระของปัจจยั การทดสอบนอนพาราเมตริก 
  Prerequisite : 521210 

http://www.math.psu.ac.th/html/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27&Itemid=116
http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpirun.ku.ac.th%2F~faasatp%2FActivity%2Fdata%2Fsimple%2520regression.ppt&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C+&ei=JhyfS46fG4eUMYD9gegM&usg=AFQjCNH2N7f85hoR0P0swILimGOOMtJMLQ
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  Inference statistics, estimation, hypothesis testing, analysis of variance 
(ANOVA), simple linear regression and correlation analysis, data distribution testing and independent 
testing of factor, nonparametric testing 

 
       521311        การควบคุมคุณภาพส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3(3-0-6)  

Quality Control for Industrial Technology  
บุรพวชิา : 521210, 521310 

  แนวความคิดทางคุณภาพ วิวฒันาการของวิธีควบคุมคุณภาพ การวางแผนและ 
ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของ 
กระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ การชกัตวัอยา่งและเคร่ืองมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรม
ความไวใ้จไดใ้นการผลิต การประกนัคุณภาพ วศิวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  Prerequisite : 521210, 521310   
  Quality concepts, evolution of quality control methods, quality planning and 
control in production process, statistical quality control, control charts, process capability, quality 
inspection, sampling, and quality improvement tools, reliability engineering in manufacturing, quality 
assurance, quality engineering, and related quality standards 

 
       521312   การวางแผนและการควบคุมการผลิตส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3(3-0-6)  

Production Planning and Control for Industrial Technology  
  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบการผลิตไดแ้ก่ ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี ระบบ
การผลิตแบบลีน และหลกัการจดัการระบบห่วงโซ่อุปทาน เทคนิคการพยากรณ์ความตอ้งการ เทคนิคการวาง
แผนการผลิตรวม การจดัการพสัดุคงคลงั การวางแผนความตอ้งการทรัพยากร และการจดัท าก าหนดการผลิต
หลกั 
   Fundamentals of  production systems including just-in-time production systems 
(JIT), lean manufacturing systems, supply chain management, forecasting systems, aggregate production 
planning (APP), inventory management, enterprise resource planning (ERP), master production scheduling 
 

521313 การบริหารการผลิต      3(3-0-6)  
Manufacturing Management  

  ขั้นตอนการจดัการพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาในโรงงาน มนุษยสัมพนัธ์ในหน่วย
ผลิต ความรู้พื้นฐานของวิธีการปรับปรุง แนวปฏิบติัของการจดัการงาน การวางแผนงานดา้นเทคนิค การ
จดัท าก าหนดการผลิตระยะสั้น การตรวจสอบและมาตรการการแกไ้ขความผิดปกติ การประเมินผลงาน การ
ค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ ์การปรับปรุงการผลิต และการแกไ้ขปัญหาเป็นทีม 

http://www.logisticafe.com/tag/Lean%20Manufacturing
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  Steps of fundamental management, problem solving in factory, human relation in 
production unit, basic concept of improvement method, guidelines of job management, technical planning, 
short-term production scheduling, inspection and corrective action, job evaluation, product cost 
calculation, manufacturing improvement and teamwork in problem solving 
 

521340 การฝึกงานทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม  2(0-6-2) 
Industrial Management Technology Practical Training 

  การฝึกงานอย่างน้อย 45 วนัท าการ ในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกหรือมีความสัมพนัธ์
กบัวิชาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงานท่ีแต่งตั้งโดย
ภาควิชา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ฝึกงาน 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 

The period of Industrial Management Technology Practical Training must be 
total at least 45 working days in their fields or subjects associated with industrial management technology. 
The practical training must be approved by the practical training committee accredited by department. 
Students must submit performance reports during the training including presentations to the practical 
training committee. 

 Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U)  
 

521410  การออกแบบผงัโรงงานส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3 (3-0-6)  
Industrial Plant Design for Industrial Technology  
บุรพวชิา : 521211 

  เทคนิคการออกแบบและการวางผงัโรงงาน ท่ีตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ 
ปัจจยัและสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผงัใหม่ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล การพฒันาและการน าเสนอผงั
โดยพิจารณาถึงคนงาน อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ระบบสนบัสนุนการผลิต ระบบการเคล่ือนยา้ยวสัดุ การจดัเก็บ
ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม  
  Prerequisite : 521211 
  Industrial plant design and layout techniques, plant location, product analysis, 
factors and causes influencing new layout; data collection and analysis; developing and presentation of 
layout considering employees, equipment, supporting system, material handling system, storage, and 
environmental surrounding 

 

http://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&hl=th&rlz=1R2SKPB_enTH362&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+Guidelines&ei=tQ_MS9XtJ4z2MoSi1YcF&sa=X&oi=clir_tip&ct=search_link&resnum=11&ved=0CC8Q_wEwCg
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    521411       วศิวกรรมการบ ารุงรักษาส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3(3-0-6)  
Maintenance Engineering for Industrial Technology      

  หลกัการในการบ ารุงรักษา  สาเหตุและการตรวจสอบความเส่ือมของเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมในงานบ ารุงรักษา  การตรวจวดัและประเมินผลในงานบ ารุงรักษา 
  Principles in maintenance, causes and machine deterioration check, equipment, 
planning, controlling and evaluation of maintenance performance 
 

521440  โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 1   1(0-3-1)  
Industrial Management Technology Project I  

  โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะตอ้งส่งรายงานและน าเสนอผลงานเม่ือส้ินภาคการศึกษา   
  Special projects or problems are related to industrial management technology. 
The study can be individual or group. Students must submit reports and present their proposals at the end 
of semester 

 
521441 โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 2   2(0-6-2) 

Industrial Management Technology Project II  
บุรพวชิา : 521440 หรือตามมติของภาควชิาฯ 

  โครงงานพิเศษ หรือปัญหาดา้นต่างๆ ท่ีด าเนินการต่อจากโครงงานเทคโนโลยีการ
จดัการอุตสาหกรรม 1 นิสิตจะตอ้งส่งรายงานและน าเสนอผลงานเม่ือส้ินภาคการศึกษา   
  Prerequisite : 521440 or follow department resolution  
  Special projects or problems are continued from Industrial Management 
Technology Project I. Students must submit reports and present their complete projects at the end of 
semester. 
 

กลุ่ม 2 เทคโนโลยกีารผลติ 
521150 วสัดุศาสตร์       2 (2-0-4) 
  Material Science 

  วสัดุ ประเภทและการเลือกใชว้สัดุ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้าง
จุลภาค เฟส แผนภาพสมดุลเบ้ืองตน้ คุณสมบติัเชิงกลและเคมี การปรับปรุงคุณสมบติั 
  Classification of materials and material selection, atomic structure, crystal 
structure, microstructure, solid solutions and equilibrium phase diagram, chemical and mechanical 
properties, material properties improvement 

http://dict.longdo.com/search/deterioration
http://dict.longdo.com/search/resolution
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521151 ปฏิบติัการการผลิต 1     2 (1-3-2) 
  Production Workshop I 

  ศึกษาหลกัการและวธีิการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆเพื่อใหเ้หมาะสมกบังานและมีความ
ปลอดภยั  ฝึกการปฏิบติังานในดา้นการวดัละเอียด การตะไบ การกลึงปาดหนา้ กลึงปอกผวิ การกลึงตกบ่า 
การลบัเคร่ืองมือตดั การเช่ือม การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
  Principal and practical application of basic machine tool for suitable fabrication 
and safety, practice in metrology, filing, turning, cutting tool grinding, welding and machine tool 
maintenance 
 

521260   วสัดุอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 
  Industrial Materials 

  วสัดุวศิวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วสัดุคอมพอสิท ท่ีใชใ้นงาน
วศิวกรรม แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบติัดา้นต่างๆ ของ
วสัดุวศิวกรรม การศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคท่ีสัมพนัธ์กบัคุณสมบติัของวสัดุวศิวกรรม 
กระบวนการผลิตวสัดุวศิวกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงประโยชน์ใชส้อย 
  Engineering materials; metal, plastics, ceramics, composites material in term of 
engineering application,  equilibrium phase diagram, material properties in term of interpretation and 
testing, macrostructure and microstructure related to engineering material properties, material production 
and selection 
 

521290 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยกีารผลิต  1 (0-3-1) 
  Production Technology Experience Training   

  การฝึกประสบการณ์ทัว่ไปอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ ในสาขาวชิาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวชิาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกประสบการณ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งโดยภาควชิา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  The period of production technology experience training must total at least 30 
days in their chosen subject or subject associated with production technology. The experience training 
must be approved by the experience training committee. Students must submit performance reports during 
the training including presentation to the experience training committee. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
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521390 การฝึกงานทางเทคโนโลยกีารผลิต   2 (0-6-2) 
  Production Technology Practical Training   

  การฝึกงานอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ ในสาขาวชิาท่ีตนเองเลือกหรือมีความสัมพนัธ์
กบัวชิาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะตอ้งส่ง
รายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกงานพร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  The period of production technology practical training must total at least 45 days 
in their chosen subject or subject associated with production technology. The practical training must be 
approved by the practical training committee. Students must submit performance reports during the 
training including presentation to the practical training committee. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
 

521460  วศิวกรรมเคร่ืองมือส าหรับเทคโนโลยกีารผลิต   3(3-0-6)  
  Tool Engineering for Production Technology  

  การออกแบบจ๊ิกและฟิกเจอร์ ประกอบดว้ย ความหมาย ชนิดและหนา้ท่ีของจ๊ิกและ
ฟิกซ์เจอร์ หลกัการการก าหนดต าแหน่งและการรองรับช้ินงาน หลกัการของการยึดจบัช้ินงาน ช้ินส่วน
ประกอบจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ แบบท างาน การพฒันาและการวางแผนการออกแบบจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ กรณีศึกษา
และการออกแบบเบ้ืองตน้ การออกแบบแม่พิมพโ์ลหะ ประกอบดว้ย ประเภทของงานป๊ัม  ทฤษฎีเก่ียวกบั
งานตดั ทฤษฎีเก่ียวกบังานพบั ประเภทของงานข้ึนรูป ส่วนประกอบของแม่พิมพ ์  ขั้นตอนในการออกแบบ
แม่พิมพ ์  
  Jig and Fixture design including the definitions, type and function of jig and 
fixture; principles of positioning, supporting and clamping; part of jig and fixture, tool drawing, 
development and planning of tool design, case studies and preliminary design. Punch and die design 
including the type of forming, theories of cutting and bending, type of forming, components of the punch 
and die, process of punch and die design 
 

521490 โครงงานเทคโนโลยกีารผลิต 1    1 (0-3-1) 
  Production Technology Project I  

  โครงงานพิเศษ หรือปัญหาดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิา โดยศึกษาเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะตอ้งส่งรายงานและน าเสนอผลงานเม่ือส้ินภาคการศึกษา   
  Special projects or problem areas are related to production technology. The study 
can be individual or group. Students must submit a report and present their proposal at the end of semester. 
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521491 โครงงานเทคโนโลยกีารผลิต 2    2 (0-6-2) 
  Production Technology Project II  

  โครงงานพิเศษ หรือปัญหาดา้นต่างๆ ท่ีด าเนินการต่อเน่ืองจากโครงงานเทคโนโลยี
การผลิต 1 นิสิตจะตอ้งส่งรายงานและน าเสนอผลงานเม่ือส้ินภาคการศึกษา   
  Projects are continued as following the production technology project I. students 
must submit a report and present their complete project at the end of semester. 
 

กลุ่ม 3 เทคโนโลยเีคมี 
 522111 เคมีทัว่ไปส าหรับเทคโนโลยเีคมี    3 (3-0-6) 
  General Chemistry for Chemical Technology 
  ศึกษาสมบติัสสาร  ธาตุตามตารางธาตุ  โครงสร้างอะตอม  การจดัเรียงอะตอม  
ปริมาณสัมพนัธ์  โมล  สมการเคมี  พนัธะเคมี  สมดุลเคมี  สารละลายกรด-เบส  สมบติัของสารละลาย 
  Studies properties of matters; periodic table; atom, molecules and ions; 
stoichiometry, mole; gases; chemical formula and equation; chemical bonding concepts; equilibrium; acids 
and bases; chemical reactions and solution stiochiometry 
 
 522112 เคมีอินทรียส์ าหรับเทคโนโลยเีคมี     3 (3-0-6) 
  Organic Chemistry for Chemical Technology 
  ศึกษาพนัธะเคมี  ไฮบริไดเซชนั  การเขียนสูตรโครงสร้าง  การเรียกช่ือ  สเตอริโอ
เคมี  ปฏิกิริยาอินทรียแ์ละกลไกของปฏิกิริยาการเติมในสารประกอบท่ีมีหมู่พนัธะท่ีไม่อ่ิมตวั  การหาจุด
หลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึก  การกลัน่  การสกดั  การแยกสารดว้ยวธีิโครมาโตกราฟี 
  Studies chemical bonding; hybridization; stereochemistry; reaction and 
mechanism of unsaturated hydrocarbon structures; determination of melting, boiling point, crystallization, 
distillation, extraction, chromatography separation 
 
 522211 เคมีวเิคราะห์และการใชเ้คร่ืองมือ    3 (3-0-6) 
  Analytical and Instrumental Chemistry 
  หลกัการทางสถิติและการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ความรู้เบ้ืองตน้ของการแยกสารโครมาโทกราฟี, โพเทนชิโอเมตรี, สเปกโทรโฟโตมิตรี 
  Provides basic statistic and data analysis; quantitative and qualitative analysis; 
separation by chromatography; potentiometry; spectrophotometry 
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 522212  ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์และการใชเ้คร่ืองมือ  1 (0-3-1) 
  Analytical and Instrumental Chemistry Laboratory 
  การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้านเคมีวิเคราะห์  และการใช้เคร่ืองมือท่ี
สอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Investigates physical changes; data collection and analysis; and using equipments 
for chemical analysis 
 
 522213  หลกัการเบ้ืองตน้และการค านวณในวชิาเทคโนโลยเีคมี 1 3 (3-0-6) 
  Chemical Technology Principles and Calculations I 
  หลกัการค านวณทางวศิวกรรมเคมีเบ้ืองตน้ หน่วยและการแปลงหน่วย ปริมาณมวล
สารสัมพนัธ์ และการค านวณสมดุลมวลสารส าหรับกระบวนการท่ีไม่มีปฏิกิริยาเคมี และกระบวนการท่ีมี
ปฏิกิริยาเคมี การป้อนเวยีนรอบ การป้อนขา้ม และการเป่าทิ้ง  
  Principle calculations in Chemical Engineering include unit and conversion of 
units; stiochiometry; mass balances on non reactive and reactive processes; recycle, by pass and purge 
calculation 
 
 522214  หลกัการเบ้ืองตน้และการค านวณในวชิาเทคโนโลยเีคมี 2  3 (3-0-6) 
  Chemical Technology Principles and Calculations II 
  ความจุความร้อนจ าเพาะ สมดุลพลังงาน การค านวณสมดุลมวลสารและสมดุล
พลงังานของกระบวนการท่ีสภาวะหยุดน่ิง ส าหรับกระบวนการท่ีไม่มีปฏิกิริยาเคมี และการค านวณสมดุล
มวลสารและสมดุลพลงังานส าหรับกระบวนการท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  Principal calculations include specific heat capacity; energy and mass balances of 
closed systems for reactive and non reactive processes 
 
 522215  คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับเทคโนโลยเีคมี   3 (3-0-6) 
  Applied Mathematics for Chemical Technology 
  ทฤษฎีต่างๆ ส าหรับสมการอนุพนัธ์อนัดบัท่ีหน่ึงและอนุพนัธ์ชั้นสูง  สมการเชิง
เส้นและไม่เชิงเส้น  การหาผลเฉลยของสมการ  สมการอนุพนัธ์ยอ่ยเบ้ืองตน้  การหาผลเฉลยโดยการแยกตวั
แปร  ปัญหาทางค่าขอบเขต  การประยกุตใ์ชเ้พื่อแกปั้ญหาทางเทคโนโลยเีคมี 
  Theories of first, second and higher order differential equation; linear and non 
linear equation; method of solving equation; fundamental of partial differential equation; solving equation 
by variables separation; boundary condition problem; applied mathematics for solving chemical 
technology problems 
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 522216 หน่วยปฏิบติัการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 1    3 (3-0-6) 
  Unit Operations in Chemical Industry I 
  คุณสมบติัของของไหล สถิตศาสตร์ของของไหลและเคร่ืองมือ การไหลในท่อปิด 
การขนถ่ายของไหลและการวดัอตัราการไหล หน่วยปฏิบติัการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี อาทิเช่นไซโคลน 
การกรอง การตกตะกอนและการรวมตะกอน ฟลูอิไดซ์เซชัน่ เป็นตน้ 
  Fluid properties; fluid static and equipment; flow in pipe; transportation of fluid 
and flow measurement; unit operations in chemical industry i.e. cyclone, filtration, sedimentation and 
coagulation, fluidization etc 
 
 522311 อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยเีคมี   3(3-0-6)  
  Thermodynamics for Chemical Technology  
  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎอุณหพลศาสตร์ คุณสมบติัทางอุณหพลศาสตร์ของสาร 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณสมบติัและวฏัภาค  พลงังานและการแปลงรูปของพลงังาน  สมการสภาวะ วฏัจกัร
ทางอุณหพลศาสตร์ 
  Fundamental of thermodynamics; reviews of first law, second and third laws; 
thermodynamics properties of matters; energy and energy transformation; state equation and 
thermodynamic cycles 
 
 522312   หน่วยปฏิบติัการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 2  3 (3-0-6)  
  Unit Operations in Chemical Industry II 
  หลกัการพื้นฐานส าคญัของการถ่ายเทความร้อน การน าและการพาความร้อน เคร่ือง
แลกเปล่ียนความร้อน เคร่ืองควบแน่น หมอ้ระเหย  
  Fundamental of heat transfer; conduction and convection; heat exchanger; 
condenser; evaporator 
 
 522313  หน่วยปฏิบติัการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 3  3 (3-0-6)  
  Unit Operations in Chemical Industry III 
  หลกัการพื้นฐานส าคญัของการถ่ายมวล  การแพร่และการพามวล การถ่ายเทมวล
สารระหวา่งวฎัภาค การกลัน่ การสกดั การดูดซึม การดูดซบั  
  Fundamental of mass transfer; diffusion and convection; interphase mass transfer; 
distillation; extraction; absorption; adsorption 
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 522314  พื้นฐานจลนพลศาสตร์และการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์ในเทคโนโลยเีคมี 
          3 (3-0-6) 
  Basic Kinetics and Reactor Design in Chemical Technology 
  ความรู้พื้นฐานทางจลนพลศาสตร์เคมี ประเภทของเคร่ืองปฏิกรณ์  ระบบปฏิกิริยา
เอกพนัธ์ุ เคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีมีอุณหภูมิคงท่ีและไม่คงท่ี 
  Basic knowledge of chemical kinetics; types of reactor; isothermal and non-
isothermal reactors for homogeneous reaction system 
 
 522315  ปฏิบติัการเทคโนโลยเีคมี 1    1 (0-3-1)  
  Chemical Technology Laboratory I 
  ปฏิบติัการเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางการถ่ายเทโมเมนตมั  ความร้อน  อุณหพล
ศาสตร์  การออกแบบการทดลองและการวเิคราะห์โดยใชห้ลกัทฤษฎี 
  A laboratory course emphasizing experimental work in the fundamental of 
momentum transfer, heat; thermodynamics; experimental design and analysis theories based 
 
 522316  ปฏิบติัการเทคโนโลยเีคมี 2    1 (0-3-1)  
  Chemical Technology Laboratory II 
  ปฏิบติัการเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางการถ่ายเทมวล  การแพร่  จลนพลศาสตร์  
เคร่ืองปฏิกรณ์   การควบคุมกระบวนการ  การออกแบบการทดลองและการวเิคราะห์โดยใชห้ลกัทฤษฎี 
  A laboratory course emphasizing experimental work in the fundamental of mass 
transfer, diffusion, kinematics, control and process of reactors, experimental design and analysis theories 
based 
 
 522411  เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาในอุตสาหกรรมเคมี  3 (3-0-6) 
  Economics and Cost Estimation in Chemical Industry  
  แนะน าการอ่านขอ้มูลทางบญัชีและงบการเงินของอุตสาหกรรมเคมี การประเมิน
ตน้ทุนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทางเคมี และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจในการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการเลือก
กระบวนการเคมี และการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี 
  Introduction to accounting data and financial statements in chemical industry; 
cost evaluation of equipments in chemical process; economic analysis in chemical plant design; economic 
evaluation for alternative selection and investment in chemical industry 
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 522412  การใชเ้คร่ืองมือเพื่อการวดัและควบคุมกระบวนการเคมี 3 (3-0-6) 
  Instrumentation for Chemical Process Measurement and Control 
  การแนะน าการควบคุมแบบป้อนกลบั  เคร่ืองมือส าหรับการวดักระบวนการ อาทิ  
ความดนั ระดบั และความหนาแน่น  การไหล อุณหภูมิและความช้ืน  รวมทั้งอุปกรณ์ทางการวิเคราะห์ต่างๆ 
และการแนะน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบควยคุมดว้ยลมและอิเล็กทรอนิกส์ 
  Introduction to process control systems, feedback control; measurement tools for 
processes such as pressure, level and density, flow, temperature and humidity, and other measurement 
tools, introduction to pneumatic and electronic process control system 
 
 522413  อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี    3 (3-0-6)  
  Chemical Process Industries 
  อุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมีเบ้ืองตน้  แผนภาพกระบวนการท่ีประกอบดว้ย
สัญลกัษณ์  มาตรฐาน  ระบบสาธารณูปโภคของกระบวนการ  การแสดงกระบวนการผลิต  เช่น  ผลิตน ้ าตาล  
กระดาษ  ซีเมนต ์ ปิโตรเคมี  และอุตสาหกรรมอาหาร  และการเยีย่มชมโรงงาน 
  Fundamental of industrial processes, process flow chart and standard symbols, 
public utility of process; production process related to chemical industries, sugar, pulp and paper, cement, 
petrochemical and food industry and factories visit 
 
 522491   โครงงานเทคโนโลยเีคมี 1    1 (0-3-1) 
  Chemical Technology Project I 
  การท าโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีเคมีเป็นรายกลุ่ม ภายใตก้ารดูแลของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา  โดยนิสิตตอ้งส่งรายงานและน าเสนอผลงานเม่ือเสร็จส้ินภาคการศึกษา  
  A group work and research on chemical technology under the supervise of 
advisor, student must submit and present the works and results before the end of the semester. 
 
 522492  โครงงานเทคโนโลยเีคมี 2        2 (0-6-2) 
  Chemical Technology Project II 
  การท าโครงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีเคมีเป็นรายกลุ่มท่ีด าเนินการต่อเน่ือง
จากการท าโครงงานเทคโนโลยีเคมี I  ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา  โดยนิสิตตอ้งส่งรายงานฉบบั
สมบูรณ์ตามรูปแบบท่ีก าหนด  ท่ีแสดงถึงรายละเอียดโครงการ      ผลการศึกษาวิจยั  การวิเคราะห์และการ
อภิปราย ก่อนส้ินภาคการศึกษา และมีการสอบปากเปล่า 
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  A continue of the Chemical Technology Project I, student must submit full bound 
copy of the project work before the end of the semester. The research details must be complied by the 
colleague regulation on research work, introduction, theories, results, discussions. 
 

กลุ่ม 4 เทคโนโลยอีุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
  523310 การเขียนแบบการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 2(1-3-2) 
   Automotive Parts Drawing  

  แบบและกระบวนการผลิต การก าหนดขนาดรูปลักษณ์มาตรฐาน มิติของขนาด 
ต าแหน่งและความสัมพนัธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคล่ือน เกณฑ์
ความคลาดเคล่ือนทางเรขาคณิต เกลียวสกรู อุปกรณ์ยึดท่ีเป็นเกลียว ล่ิมและสไปลน์ หมุดย  ้า การเช่ือม เฟือง 
สปริง การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกช้ิน 
  Drawing and process,  sizing standard, dimensional position and size of the 
relationship, surface roughness, fitting and tolerance and error, geometric tolerance, spiral screw a screw, 
fastening devices, key and spline, rivet, welding, gear, spring, working drawing, assembly drawing, detail 
drawing 
  
 523311    สถิติส าหรับเทคโนโลยยีานยนต์ 3 (3-0-6) 
  Engineering Statistics for Automotive Technology 
   ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตวัแปรสุ่มทั้งแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง  ความเป็นอิสระของตวัแปรสุ่ม การคาดคะเนทาง
คณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตวัอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การพยากรณ์ 
   Fundamentals of statistics, probability theory, probability distributions of random 
variables, both continuous and discontinuous, independence of random variables, mathematical 
expectation, probability distribution, random sampling, hypothesis testing, analysis of variance, forecasting 
 
 523312    เศรษฐศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยยีานยนต์                            3(3-0-6) 
  Engineering Economy for Automotive Technology 
  หลกัการมูลค่าของเงินแปรเปล่ียนตามเวลา การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการและ
ทางเลือกตามหลกัเศรษฐศาสตร์ การหาอตัราผลตอบแทน อตัราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การวิธี
คิดค่าเส่ือมราคา การประเมินเพื่อการทดแทนทรัพยสิ์น วเิคราะห์จุดคุม้ทุน การวิเคราะห์ความเส่ียงและความ
ไม่แน่นอน การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระแสเงินหลงัหกัภาษี 
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  Principles of value for money, change the time, the interest rate, comparative 
analysis of alternative projects and the associated post primary, determination of rate of return, benefit cost 
ratio, depreciation methods, evaluation of replacement, breakeven analysis, sensitivity analysis in economy 
studies, after-tax economic analysis 
 
 523313    การควบคุมคุณภาพส าหรับช้ินส่วนยานยนตแ์ละส่วนประกอบ          3(3-0-6)  
  Quality Control in Automotive Parts 
  การจดัการและการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและความเช่ือถือโดยใช้
หลกัสถิติ เช่นการวดัความผนัแปรของสินคา้และกระบวนการ การประเมินสถานะและความสามารถของ
กระบวนการ เทคนิคและเคร่ืองมือส าหรับการติดตาม การประยุกตใ์ช ้7 QC tools เทคนิคในการออกแบบ
การทดลองเบ้ืองตน้ การสุ่มตวัอยา่งเพื่อการยอมรับ 
  Management and quality control, quality control and reliability using statistics, 
for example, measurement of the variability of products and processes, status evaluation, and the ability of 
the process, techniques and tools for tracking, application of 7 QC tools, techniques for experimental 
setup, acceptance sampling plan 
 
 523314    การวางแผนและการควบคุมการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์              3(3-0-6) 
  Production Planning and Automotive Parts Control 
   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับระบบการผลิต ได้แก่ ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี 
ระบบการผลิตแบบลีนและหลกัการของการจดัการระบบห่วงโซ่อุปทาน เทคนิคการพยากรณ์ความตอ้งการ 
เทคนิค การวางแผนการผลิตรวม การจดัการพสัดุคงคลงั การวางแผนความตอ้งการทรัพยากร และการจดัท า 
ก าหนดการผลิตหลกั โดยเนน้การผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 
  Fundamentals of production systems, for example, Just-In-Time production 
systems (JIT), lean manufacturing systems, supply chain management, forecasting systems, aggregate 
production planning (APP), inventory management, enterprise resource planning (ERP), master plan for  
production scheduling by focusing on automotive part 
 
 523315   วสัดุยานยนต ์ 3(3-0-6) 
  Automotive Materials 
   ศึกษาคุณสมบติัของโลหะ  วสัดุพอลิเมอร์  โลหะอลัลอยด์ วสัดุผสม  วสัดุเซรามิก
ท่ีใชใ้นยานยนตท์ั้งดา้นคุณสมบติัเชิงกล  คุณสมบติัเชิงเคมี  การข้ึนรูปวสัดุประเภทต่างๆ ท่ีใชใ้นยานยนต ์ 
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการข้ึนรูปวสัดุยานยนต ์
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  The properties of metals, polymer materials, nonferrous alloys, composite 
materials, ceramic materials used in the automotive and mechanical properties, chemistry properties, 
forming different types of materials used in automotive technology used in forming automotive materials 
 
 523316   กรรมวธีิการผลิตยานยนต ์                                                3(3-0-6) 
  Automotive Manufacturing Process 
   ศึกษาเก่ียวกบัการผลิตและระบบเศรษฐศาสตร์ หลกัการของกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม โครงสร้างการจดัการผลิต การวางแผนการผลิตและพฒันาการผลิต การขนถ่ายวสัดุ เทคนิค
การผลิตและการควบคุมระบบการผลิตแบบหาค่าท่ีเหมาะสม เทคนิคโครงงาน  แผนภูมิสายงาน แผนภูมิ
กระบวนการผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมสต๊อก วตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  Production and economics, principles of industrial processes, production 
management structure, planning, development, manufacturing and production, material transfers, 
manufacturing techniques and production control systems for the appropriate fee, technical projects, line 
charts, chart process, technical quality control, stock control, materials and products, environmental impact 
 
 523317     ระบบควบคุมส าหรับยานยนต ์                              3(3-0-6) 
  Automotive Control Systems 
   ระบบควบคุมอตัโนมติัเบ้ืองตน้ พื้นฐานของการควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถ่ี การประยกุตก์ารควบคุมดา้นเทคโนโลยยีานยนต ์เช่น ระบบควบคุมการจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงแบบต่างๆ 
และอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัแบบต่างๆ เช่น ระบบป้องกนัลอ้ล๊อก, ระบบถุงลมนิรภยั, ระบบควบคุม
เส้นทาง, ระบบป้องกนัการล่ืนไถล เป็นตน้ 
  Fundamentals of control systems, basis of control in time domain and frequency 
domain, applications of control system in automotive technology, for example, fuel control and safety 
devices, for instance, ABS, traction control, slip control, etc 
 
 523318     เคร่ืองยนตส์ันดาปภายในส าหรับเทคโนโลยยีานยนต ์                     3(3-0-6)   
  Internal Combustion Engines for Automotive Technology 
   ประวติัและความเป็นมาของเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์  ความรู้ขั้นพื้นฐานของ
เคร่ืองยนต์สันดาปภายในท่ีใช้ในยานยนต์ทัว่ไป  วฏัจกัรอากาศ  เช้ือเพลิงอุดมคติ เคร่ืองยนต์จุดระเบิด 
เคร่ืองยนตอ์ดัระเบิด เช้ือเพลิงและการสันดาป ระบบการป้อนเช้ือเพลิง ระบบการจุดระเบิด การหล่อล่ืนและ
น ้ ามนัหล่อล่ืน  เช้ือเพลิงทดแทนและสมรรถนะ การทดสอบเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์  เทคโนโลยี
เคร่ืองยนตส์ันดาปภายในสมยัใหม่ 
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   History and background of engines for automobiles, basic knowledge of internal 
combustion engines used in automotive air fuel cycle common ideal, engine ignition, compression engine 
explosion, fuel and combustion, fuel feed system, ignition system, lubrication and lubricants, alternative 
fuels and power, testing for automotive engines, modern internal combustion engine technology 
 
 523410     เทคโนโลยยีานยนต ์1 3(3-0-6) 
  Automotive Technology I 
  ศึกษาหลักการพื้นฐานของยานยนต์และการท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ 
เบ้ืองตน้  ศึกษาระบบกนัสะเทือน  ตวัถงัและโครงรถ  ระบบห้ามลอ้  ระบบบงัคบัเล้ียว  กลศาสตร์พื้นฐาน
ของยานยนต์  การเคล่ือนท่ีและแรงกระท าในขณะท่ียานยนต์มีการเคล่ือนท่ี  ผลกระทบทางด้านอากาศ
พลศาสตร์ท่ีมีต่อยานยนต ์
  The fundamentals of automotive components and operation of various basic 
education system suspension, car body and chassis systems, braking systems, steering, basic mechanics of 
the vehicle, mobility and strength in action, while the mobile vehicle, impact of aerodynamics on vehicles 
  
 523411    ปฏิบติัการเทคโนโลยยีานยนต ์1 1(0-3-1)  
  Automotive Technology Laboratory I 

   ปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัระบบทางกลต่างๆ ในยานยนต์  การปฏิบติัการเร่ืองระบบ

ควบคุม เชิงกล-ไฟฟ้า ท่ีใชใ้นยานยนต์  ปฏิบติัการการทดสอบระบบพื้นฐาน  เช่น  ระบบระบายความร้อน  

ระบบปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้าพื้นฐานในยานยนต ์ เป็นตน้ เพื่อให้มีทกัษะเบ้ืองตน้ และมีความรู้ความเขา้ใจ

ระบบการท างานตลอดจนช้ินส่วนท่ีตนเองสนใจ 
   Operating on mechanical systems in vehicles operating on mechanical control 
systems - used in electric vehicles, operational testing infrastructure such as cooling system, air-
conditioning systems, basic electrical systems in automobiles, etc. to have basic skills, and understanding 
system components and their interests 
 
 523412     เทคโนโลยยีานยนต ์2                                         3(3-0-6) 
  Automotive Technology II 

    ศึกษาระบบส่งก าลงั  ระบบเฟืองส่งก าลงัทั้งแบบขบัเคล่ือน 2 ลอ้หนา้ ขบัเคล่ือน 2 
ลอ้หลงั และระบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้ การออกแบบระบบเฟืองและระบบเพลาส่งก าลงั ระบบระบายความร้อน  
ระบบปรับอากาศในยานยนต ์ เทคโนโลยดีา้นความปลอดภยัของระบบขบัเคล่ือน 
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  Transmission studies, gear transmission system, both front wheel drive 2 wheel 
drive after 2 and 4 wheel drive system design transmission gear and shaft, cooling system, air-conditioning 
systems in automobiles, technology security system drive 
 
 523413    ปฏิบติัการเทคโนโลยยีานยนต ์2                             1(0-3-1) 
  Automotive Technology Laboratory II 
  ปฏิบติัการทดสอบระบบควบคุมอตัโนมติัในยานยนต ์ ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
(ECU) ระบบตรวจสอบจากกล่อง CPU เพื่อการตรวจหาขอ้ผดิพลาดของช้ินส่วนอุปกรณ์ การทดสอบ
มาตรฐานช้ินส่วนยานยนต ์เป็นตน้ โดยทา้ยสุดจะมุ่งเนน้เฉพาะช้ินส่วนหรือระบบท่ีตนหรือกลุ่มสนใจเป็น
พิเศษ ทั้งน้ีอาจตอ้งฝึกนอกสถาบนัการศึกษา 
  Test automation control systems operating in the automotive, electric control unit 
(ECU) system, check the boxes to the CPU detection error components, the standard test parts, automotive, 
etc. The final will focus on specific components or systems, or their special interest groups, the training 
may be outside the institution 
 
 523414    เทคโนโลยกีารผลิตยานยนต์  3(3-0-6)   
  Automotive Production Technology 
  ศึกษากรรมวธีิและเทคโนโลยกีารผลิต  การผลิตช้ินส่วนโลหะ  การพน่สี  การ
เคลือบวสัดุ  การผลิตช้ินส่วนเซรามิกและช้ินส่วนพอลิเมอร์  มาตรฐานของช้ินส่วนยานยนต ์ วธีิการ
ตรวจสอบคุณภาพของช้ินส่วนยานยนต ์ มีการศึกษาและดูงานโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
  Education processes and production technologies, the metal components, color 
sprayed, coating material, the ceramic components and parts, standards of automotive parts, how to check 
the quality of automotive parts, a study and found the automotive parts manufacturing facility 
  
 523415     การวเิคราะห์ตวัถงัยานยนต์  3(3-0-6) 
  Automotive Body Analysis 
  ศึกษาวธีิการออกแบบและวเิคราะห์โครงสร้างหลกัของยานยนต ์การวิเคราะห์ความ
แขง็แรงของโครงสร้าง  การออกแบบตวัถงัยานยนต ์ เพื่อความปลอดภยัภายใตอุ้บติัเหตุประเภทต่าง ๆ  การ
ออกแบบตวัถงัเพื่อเพิ่มสมรรถนะของยานยนต ์ การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการวเิคราะห์
ช้ินส่วน และ โครงสร้างของยานยนต ์
  Learn how to design and structural analysis of the primary vehicles, analysis of 
structural strength, automotive chassis design, to secure various types of accidents under the chassis design 
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to increase performance of vehicles, educational computer program that allows the analysis of structural 
components and automotive 
 
 523440 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยยีานยนต์ 2(0-6-2) 
  Automotive Technology Independent Study 
   การศึกษาหัวขอ้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน โดยนักศึกษา
จะต้องศึกษา ท าการค้นควา้วิจยั น าเสนอโครงงานเพื่อพฒันาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วให้ดีข้ึนหรือเป็นการสร้าง
นวตักรรม   ตอ้งมีการเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์และตอ้งมีการสอบปากเปล่า 
  Education topic of technology and automotive parts industries, the students must 
study, research, offers projects to develop what already exists or a better innovation, written report must be 
complete and must be oral examination 
 
 523441     โครงงานเทคโนโลยยีานยนต์ 1 1(0-3-1) 
  Automotive Technology Project I 
  โครงการหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอาจารยผ์ูส้อน โครงการตอ้งส าเร็จภายในหน่ึง
ภาคการศึกษา ตอ้งเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์และตอ้งมีการสอบปากเปล่า 
  Projects or practical problems of interest in various technology and automotive 
parts industries, as assigned by the teacher, projects must be completed within one semester, the complete 
report must be written and oral examination required. 
 
 523442     โครงงานเทคโนโลยยีานยนต์ 2 2(0-6-2) 
  Automotive Technology Project II 
  โครงการหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน โครงการตอ้ง
ส าเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ตอ้งเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์และตอ้งมีการสอบปากเปล่า 
  Projects or practical problems of interest in various technology and automotive 
parts industries, as assigned by the project advisors, projects must be completed within one semester, the 
complete report must be written and oral examination required. 
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 523443     การฝึกงานทางเทคโนโลยยีานยนต ์ 3(0-9-3)   
  Automotive Technology Practical Training 
   การฝึกงานทางเทคโนโลยียานยนต์ฝึกงานในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือก หรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวชิาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงาน  
นิสิตทุกคนจะตอ้งส่งรายงาน ผลการด าเนินงานในระหวา่งการฝึกงาน พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการ
การฝึกงาน 
   The internship in automotive technology internship in their chosen disciplines, or 
is associated with learning the basic subjects, the internship must be approved by the internship committee, 
all students must submit reports, performance during the internship, as well as provide job training to the 
board. 
 

กลุ่ม 5 เทคโนโลยกีารจัดการพลงังาน 
 523261     อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 3 (3-0-6) 
                  Thermodynamics for Energy Management Technology 
  แนวคิดและค าจ ากดัความพื้นฐาน อุณหภูมิ งานและความร้อน คุณสมบติัของสาร
บริสุทธ์ิ และตารางไอน ้ า   กฎขอ้ท่ีหน่ึง ของอุณหพลศาสตร์ และการประยุกต์กบัระบบควบคุมมวลและ
ควบคุมปริมาตร กฎขอ้ท่ีสอง ของอุณหพลศาสตร์ 
  Definitions and basic concepts of Thermodynamics.  Temperature, work and  
heat. Properties of pure substances. Saturated steam tables. The first law of thermodynamics. Applications 
of control mass and control volume system. The second law of thermodymanics 
 
 523262     การถ่ายเทความร้อนส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน  3 (3-0-6) 
                  Heat Transfer for Energy Management Technology 
  วธีิการของการถ่ายเทความร้อน  การน าความร้อน  สมการการน าความร้อน  การน า
ความร้อนแบบหน่ึงมิติและสองมิติในสภาวะคงท่ี  การน าความร้อนในสภาวะไม่คงท่ี การแผรั่งสีความร้อน  
หลกัพื้นฐานของการพาความร้อน 
  Method of heat transfer. Heat conduction and its equations. One and Two 
dimensional conduction. Thermal radiation. Fundamental of convection 
 
 523263    โรงตน้ก าลงัไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 2 (2-0-4)  
  Power Plants for Energy Management Technology 
  โรงต้นก าลงัไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ หลกัการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทต่าง ๆ 
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ การสูญเสียพลงังานในระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า  
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  Type of power plants.  Principle of thermal power plants. Renewable energy 
power plants. Nuclear power plants. The energy loss in transmission and distribution systems  
 
 523264 การจดัการพลงังานในการท าความเยน็และการปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
  Energy Management in Refrigeration and Air Conditioning 
  การประยุกต์การท าความเยน็และการปรับอากาศ ฮีตป๊ัม ไซโครเมตริก ชนิดของ
ระบบปรับอากาศ วฏัจกัรการท าความเยน็  คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาปอเรเตอร์ อุปกรณ์ขยายตวั 
สารท าความเยน็ ระบบแบบหลายความดนั การค านวณภาระความร้อนและภาระการท าความเยน็ 
  Application of refrigeration and air conditioning. Heat pump. Psychrometric.  
Type of air conditioning systems. Cooling Cycles.  Compressor, condenser, evaporator, equipment 
expansion, refrigerant. Multi-pressure system. Heat load and cooling load calculations 
 
 523361    แหล่งพลงังาน      3 (3-0-6) 
                  Energy Resources 
  แหล่งพลงังานประเภทต่างๆ  น ้ ามนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลงังานนิวเคลียร์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพ ความต้องการพลังงานในบ้านพักอาศัย โรงงาน
อุตสาหกรรม ธุรกิจ การขนส่ง 
   Sources of energy. Oil, coal, natural gas, nuclear, solar energy, wind energy, bio-
energy. Energy demand in accommodation, industrial sector, business, and transportation 
 
 523362     พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม     3 (3-0-6) 
   Energy and the Environment 
          ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับพลังงาน สถานการณ์พลังงานโลก และในประเทศไทย 
นโยบายพลังงานและส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พลังงาน พลังงานฟอสซิลและมลภาวะ พลังงาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก มลภาวะและผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก การประเมินการปลดปล่อยแก๊ส
เรือนกระจก การประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์กรณีศึกษา 
  General concepts of energy, World energy situation, Thai energy situation, 
Energy and the environmental related policy, Fossil energy and pollutions, New and Renewable energy, 
Climate Change, Estimation of Greenhouse gas emissions, Life cycle analysis, and Case Study 
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 523363     ปฏิบติัการเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน   1 (0-3-1) 
                 Energy Management Technology Laboratory  
   ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการใช้พลังงานเบ้ืองต้น วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน หา
มาตรการการประหยดัพลงังาน ก าหนดเป้าหมายและแผนการประหยดัพลงังานโดยค านึงถึงความเป็นไปได้
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
  Preliminary energy audit practice. Energy data analysis. Selection on potential 
measures, Energy conservation targeting and planning under economic feasibility 
 
 523364     เศรษฐศาสตร์พลงังาน     3 (3-0-6) 
                 Energy Economics 
  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ คุณค่าของเงินตามเวลา การเคล่ือนไหวของระบบบญัชี ค่า
เส่ือมราคา อตัราการคืนทุน ระยะเวลาคืนทุน การประเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
นโยบายและเป้าหมายการวางแผนดา้นพลงังาน 
  Principles of economics. Time value of money. Movement of the accounting 
system.   Depreciation. Rate of return. Pay back period. Project evaluation and feasibility. Policy and target  
of energy projects 
 
 523365     การเปล่ียนพลงังานไฟฟ้า – พลงังานกล   3 (3-0-6) 
                  Electrical – Mechanical Energy Conversion 
  หลกัการและคุณลกัษณะของหมอ้แปลงไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า, โครงสร้าง, การ
ท างาน และคุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั การสูญเสียพลงังานในหมอ้แปลง
ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า 
  Principle and characteristic of electrical transformer and motor, construction, 
operation and characteristics of DC and AC machines, choosing and maintenance of electrical machines. 
Losses in transformer and motor 
 
 523366     การประเมินวฏัจกัรชีวติของระบบพลงังาน   3 (3-0-6) 
                  Life Cycle Analysis of Technical Energy System 
  ความหมายของระบบพลังงานตามมาตรฐาน ISO แนวความคิดพื้นฐานในการ
ประเมินวฏัจกัรชีวิต วิธีการประเมินวฏัจกัรชีวิต วิเคราะห์วฎัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์และผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มจากการใชพ้ลงังาน วธีิการการวเิคราะห์โดยวเิคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์โดยวิธีปัจจยัการ
ผลิตและผลผลิต กรณีศึกษา 
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  The meaning of Technical Energy System (TES), Basic concept of life cycle 
analysis (LCA), methodologies for LCA, LCA of commodity and environmental impacts from energy 
activities, process chain analysis, input-output analysis, case studies 
 
 523461     การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานไฟฟ้า   3 (3-0-6) 
                  Electrical Energy Conservation and Management 
  ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมาย
ขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์การประหยดั
พลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น การลด
ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด การแกไ้ขตวัประกอบก าลงั การลดการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้า การปรับแรงดนั
ของหมอ้แปลงไฟฟ้าดา้นแรงดนัต ่า การปรับปรุงระบบแสงสวา่ง ระบบปรับอากาศ และการใชอุ้ปกรณ์เพื่อ
การประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 
  Overview of electrical energy system. Load monitoring and interpretations of 
electrical energy consumption in designated buildings and factories. Electrical expenditure calculation, 
Electrical energy savings in power, lighting, air conditioning system, and other equipments, i.e. Electrical 
Demand reduction, Power factor correction, Improvement in Electrical Transformer, Voltage adjustment in 
lower voltage side. Energy improvements in lighting, air conditioning and other systems, and using of 
energy saving equipments etc   
 
 523462     การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานความร้อน  3 (3-0-6) 
                  Thermal Energy Conservation and Management 
   การท าสมดุลพลงังานและแผนภาพแซงเก การจดัการพลงังานในกระบวนการทาง
ความร้อนและอุปกรณ์ เช่น กระบวนการเผาไหม ้ระบบผลิตไอน ้ า เตาเผา เตาอบ เป็นตน้ หลกัการน าความ
ร้อนทิ้งกลบัมาใชป้ระโยชน์ ระบบโคเจนเนอเรชัน่ ปริมาณความร้อนและการลดความร้อนส่งผา่นผนงั 
   Energy balance and Shrenke Diagram, Energy management in heating system 
and related equipments such as combustion processes, boiler, furnaces and steam systems. Waste heat 
recovery, Cogeneration. Heat gain and reduction of heat load 
 
 523463     การวดัและเคร่ืองมือวดัพลงังาน    3 (3-0-6) 
                  Energy Measurement and Instrument 
  หน่วยและมาตรฐานการวดั พื้นฐานการวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า หลกัการวดั
ปริมาณท่ีใชใ้นทางวิศวกรรม เช่น ความดนั อุณหภูมิ อตัราการไหล การวดัระดบั และไอเสีย และการ
ประยกุตใ์ชง้าน ความถูกตอ้งและความเช่ือถือไดข้องการวดั 
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  Units and standard measurement. Basic electrical measurement and applications 
instrumentation. Principle of measurement in engineering i.e. pressure, temperature, fluid flow, level, and 
emissions. Accuracy and reliability of measurement 
  
 523464     การวางแผนและการตรวจสอบการใชพ้ลงังาน  3 (3-0-6) 
                  Energy Planning and Audit 
  พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน ความหมายของการประหยดัพลงังาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานและการหาดชันีการใช้
พลงังาน การเตรียมเคร่ืองมือตรวจสอบการใช้พลงังานและแบบบนัทึก การตรวจสอบ การวิ เคราะห์และ
ประเมินศกัยภาพในการประหยดัพลงังาน 
  Energy conservation and promotion acts, meaning of energy savings, Energy 
expenditure analysis, Energy consumption index, Energy auditing, Preparation of energy measuring 
instruments, Energy analysis, accounting, and saving potential reports 
 
 523491     โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 1   1 (0-3-1) 
  Energy Management Technology Project I 
  การศึกษาปัญหาท่ีน่าสนใจทางดา้นเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน เพื่อจดัท าเป็น
ข้อเสนอโครงงาน นิสิตต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ก่อนปิดภาคการศึกษาพร้อมทั้ งน า เสนอต่อ
คณะกรรมการสอบ 
  A study on interesting energy management topic. The proposal report must be 
submitted and oral presentation must be given to the project committee by the end of the semester.  
 
 523492     โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 2   2 (0-6-2) 
  Energy Management Technology Project II 
  บุรพวชิา : 523491 หรือ ตามมติของภาควชิาฯ 
  จดัท าโครงงานหรือศึกษาปัญหาท่ีสนใจทางด้านเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน 
ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ  นิสิตตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการสอบ 
  Prerequisite : 523491 or follow department resolution  
   Performing a styudy on project or practical problem related to energy 
management technology that has been approved from the assigned committee. The study report must be 
submitted  and oral presentation must be givent to the project committee by the end of the semester.  
 

http://dict.longdo.com/search/resolution
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 523493 การฝึกภาคปฏิบติัเทคโนโลยกีารจดัการพลงังงานในโรงงาน 3 (0-9-3) 
   Energy Management Technology Internship in Plants 
  ศึกษาการใช้พลงังานภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนิสิตทุกคนตอ้งผ่านการ
ฝึกงานอยา่งนอ้ย 60 วนัท าการ การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน ทุกคนตอ้ง
ส่งรายงาน ผลการด าเนินงานระหว่างฝึกงาน พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน หลกัจากเสร็จส้ิน
ระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบติัแลว้ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U)  
  Students are required to obtain practical training in the field of energy 
consumption in industrial factory for not less than 60 days. The training course must be approved by 
training committees. Students must submit a performance report and present to the committees at the end 
of training period. 
   Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U)  
 
 523494 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน  3 (0-9-3) 
  Energy Management Technology Independent Study 
   การศึกษาหวัขอ้ทางเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม โดยนกัศึกษาจะตอ้งศึกษา 
ท าการค้นควา้วิจัย น าเสนอโครงการใหม่หรือโครงการพฒันาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วให้ดีข้ึนหรือเป็นการสร้าง
นวตักรรม   ตอ้งมีการเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์และตอ้งมีการสอบปากเปล่า 
  A study in selected topic on industrial technology management. The topic could 
be either a project study, a developing study or innovation. Written report and oral examination must be 
presented to the committee.  
 

กลุ่ม 6 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิกส์ 
 524111 พื้นฐานการวดัและเคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม  2 (2-0-4) 
  Fundamental of Measurement and Industrial Instrumentation 
  การวดั หน่วยของการวดัทางไฟฟ้า ความเท่ียงตรง และความแม่นย  าในการวดั 
หลกัการท างาน โครงสร้าง การขยายยา่นวดั การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษามลัติมิเตอร์ วตัตมิ์เตอร์ ฟรีเควนซี
มิเตอร์ บริดจมิ์เตอร์ อิเล็กทรอนิกส์มลัติมิเตอร์ การใชท้รานสดิวเซอร์ ในการวดั และเคร่ืองวดัอิเล็กทรอนิกส์
ในงานอุตสาหกรรม 
  Measurement, electrical measurement unit, validity  and accuracy,  operation,  
structure,  measurably region expansion,   repair and maintenance multimeter,  watt meter, frequency 
meter, bridge meter,  electronic multimeter,  transducer usability for measurement and electronic 
measuring industrial instrument 
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 524112  พื้นฐานการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
  Fundamental of Electric Circuit Analysis 
  ศึกษาและปฏิบติัองค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟพ์ และทิศทางอา้งอิง
แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบักราฟของวงจรข่าย วงจรตวัตา้นทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเมช ทฤษฎี
ของเทวินินและนอร์ตนั คล่ืนแบบไซน์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่
ตวัต่อคล่ืนแบบไซน์ ก าลงัไฟฟ้า ผลตอบสนองเชิงความถ่ี 
Learning and practice in circuit,  Kirchhoff's law and graph analysis, resistor circuit, node and mesh 
analysis, norton's and thevenin's theorem, sinusoid wave, phaser diagram, impedance  and admittance, 
steady state sinusoid response analysis, electric power, frequency response 
 
 524211 พื้นฐานดิจิตอลและการประยกุต ์    2 (2-0-4) 
  Fundamental of Digital and its Application 
  พื้นฐานตรรกศาสตร์ ระบบเลขฐานส าหรับดิจิตอล วงจรคอมบิเนชั่น การลดรูป
สมการ วงจรลอจิก วงจรมลัติเพล็กซ์ ดีมลัติเพล็กซ์ ดีโคด้เดอร์ เอน็โคด้เดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจร     โมโนส
เตเบิ้ลและวงจรสัญญาณนาฬิกา ฟลิบ-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ บฟัเฟอร์ วงจรค านวณทางคณิตศาสตร์ 
โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจ าแบบต่าง ๆ วงจรเปล่ียนสัญญาณดิจิตอลกับแอนนาล็อก การ
ประยกุตใ์ชว้งจรดิจิตอล 
  Basic logic,  radix code, combination circuit, equation reduction, logic circuit, 
multiplex and demultiplex circuit,  decoder and end coder circuit, comparator circuit, monostable and 
clock oscillator,  flip-flop,  counter, register, buffer,  arithmetic circuit, structure and implement memory, 
analog to digital converter circuit,  digital circuit application 
 
 524212 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์    3 (3-0-6) 
  Fundamentals of Electronics 
  คุณลกัษณะ และการใชง้านไดโอด ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรคลิปเปอร์ 
วงจรแคลมเปอร์ วงจรทวีแรงดนั คุณลกัษณะและการใช้งานของทรานซิสเตอร์ การให้ไบอสั วงจรขยาย
ทรานซิสเตอร์เบ้ืองตน้ วงจรขยายก าลงั ออปแอมป์และการใชง้าน อุปกรณ์ไธริสเตอร์ 
  To learn about the characteristic and the use of diode, zenor diode, rectifier 
circuit, clipper circuit, clamper circuit, voltage multiplier circuit, transistor, biasing, basic transistor 
amplifier circuit, power amplifier circuit, op-amp, and the use of thyristor 
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 524221 พื้นฐานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Computer Technology and Information system 
  คุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การประกอบและติดตั้ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อขดัข้อง และการแก้ปัญหา  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับ
หลกัการ เทคโนโลยรีะบบอินเทอร์เนต การออกแบบ วางระบบ และเลือกใชอุ้ปกรณ์และติดตั้ง การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เนตดว้ยวิธีต่าง ๆ IP Share, จ าแนกขอ้ดีขอ้เสียของการเช่ือมต่อ อินเทอร์เนตดว้ยการส่ือสารแบบ
ต่างๆ คู่สายโทรศพัทธ์รรมดา คู่สาย ISDN ADSL, Lease Line ดาวเทียม การสืบคน้ขอ้มูล การรับ ส่งอีเมล ์
การใชโ้ปรแกรมอพัโหลด ดาวน์โหลดขอ้มูล และเทคโนโลยใีหม่ ๆ เก่ียวกบัระบบอินเทอร์เนต 
  Study and practice on the principals of internet system technology, system design, 
device selection, internet connection setting up with various methods, such as IP Share, evaluate the 
advantages and disadvantages of several internet connecting communications, including simple telephone 
line, ISDN line, Lease line, satellite, search engine, receiving and sending emails, information uploading 
and downloading programs, and new technologies about internet system 
 
 524311 ไฟฟ้าและการประยกุต ์    3 (3-0-6) 
  Electricity and its Application 
  องคป์ระกอบวงจร การวเิคราะห์ปมและตาข่าย วงจรสมมูลของเทวินินและนอร์ตนั 
ผลตอบสนองต่อภาวะชัว่ครู่ของวงจรกระแสตรง และสถานะอยูต่วัของกระแสสลบัไซนูซอยด์ แผนภาพเฟส
เซอร์ วงจรสามเฟส 
  Circuit components node and networks analysis, Thevenin and Norton equivalent 
circuits, transient response of DC circuits and steady state of AC sinusoidal, phasor diagrams, three phases 
circuits 
 
 524312 การเปล่ียนแปลงพลงังานไฟฟ้าและการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
  Electrical Energy Conversion and its Application 
  แหล่งก าเนิดพลังงาน วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้า พลงังาน และพลงังานร่วม หลกัการของเคร่ืองกลชนิดหมุนเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง วิธีการ
เร่ิมเดินมอเตอร์กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง ทฤษฎีและการวิเคราะห์หมอ้แปลง
ไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส โครงสร้างเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบั สมรรถนะในสถานะอยูต่วัและการวิเคราะห์
เคร่ืองกลเหน่ียวน า และเคร่ืองกลซิงโครนัส วิธีการเร่ิมเดินของมอเตอร์เหน่ียวน าหลายเฟส และของ
ซิงโครนสัมอเตอร์หลายเฟส การป้องกนัเคร่ืองกลไฟฟ้า 
  Energy source, magnetic circuit, electrical energy and electromagnetic 
transformation, direct current machine, direct current motor speed control methods, theory and analysis of 
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transformer 1 phase and 3 phase, AC machines structure, induction machine and synchronous machine, 
protection of electrical machines 
 
 524313 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสัญญาณ, ระบบ และการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
  Introduction to Signals, Systems and their Applications 
  หลกัการเบ้ืองตน้ของสัญญาณ ประเภทของสัญญาณ  สัญญาณในโดเมนเชิงเวลา  
สัญญาณในโดเมนเชิงความถ่ี  ก าลงัและพลงังานของสัญญาณ  เคร่ืองมือวดัสัญญาณประเภทต่างๆ การ
วิเคราะห์ระบบเชิงเส้นเบ้ืองตน้ ฟิลเตอร์ มอดูเลเตอร์ การประยุกตใ์ช้ในการประมวลผลสัญญาณเสียง การ
ประมวลผลภาพ การส่ือสาร และระบบควบคุมอตัโนมติั 
  Fundamental of signals, classification of signals, signal in time domain, signal in 
frequency domain, energy and power signals, signal measuring instruments, basis linear system analysis, 
filter, modulator, speech processing applications, image processing, communication and automatic control 
system 
 
 524391 พื้นฐานการฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-1) 
  Fundamental of Electrical and Electronic Technology Experience Training 
  การฝึกประสบการณ์ทัว่ไปอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ ในสาขาวชิาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวชิาพื้นฐานท่ีเรียนมา 
  An experinence in industrial placement for at least 30 working days reltated to 
chosen or related studying field 
 
 524411 ความรู้เบ้ืองเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และการค านวณดว้ยคอมพิวเตอร์  
          3 (3-0-6) 
  Introduction to Information Technology and Computation 
  พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ในระบบธุรกิจ และอุตสาหกรรม  
ชนิด  ประเภท และสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ โปรแกรม
ประยุกต์ประเภทต่างๆ ท่ีใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การเช่ือมต่อฮาร์ดแวร์เฉพาะ  ระบบส่ือสารด้วย
คอมพิวเตอร์  โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการค านวณต่างๆ การ
จ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ 
  Fundamentals of information technology, computer for business system and 
industry, types and categories and computer architecture, computer operating systems, applied programs 
used in business and industry, specific hardware connecting, communicating system with computer, 
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computer and internet network, the use of applied program in computations, and the simulation with 
computer 
 
 524412 ความรู้เบ้ืองตน้ดิจิตอล และการประยกุต ์  3 (3-0-6) 
  Introduction to Digital and Application  
  การแทนจ านวนเลข ลอจิคเกท และพีชคณิตบูลีน คอมบิเนชันแนลลอจิค ฟลิ
ปฟลอบ การค านวณเชิงตวัเลขและวงจรการค านวณการนบั และการบนัทึกกลุ่มไอซีแบบลอจิก วงจรเอ็มเอส
ไอลอจิก การแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นดิจิตอล และจากดิจิตอลเป็นอนาลอก อุปกรณ์หน่วยความจ า 
แนะน าไมโครโพรเซสเซอร์ และคสัตอมไอซี 
  Radix number, logic gate and boolean algebra, combinational logic, filp-flop,  
numerical computation and counter circuit, programmable logic device, MSI, analog to digital converter, 
digital to analog converter, memory, microprocessor, custom IC   
 
 524413 การวดัและเคร่ืองมือวดัภาคอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
  Measurement and Instrument for Industrial 
  หน่วยและเคร่ืองมือมาตรฐาน การซีลด์ ความปลอดภยั ความเท่ียงตรง การวดั
แรงดนั กระแส ก าลงังาน และพลงังาน การวดัอิมพีแดนซ์ท่ีความถ่ีสูงและต ่า ทรานส์ดิวเซอร์ การวดัทาง
แม่เหล็ก การวดัโดยเทคนิคเชิงเลข สัญญาณรบกวน เทคนิคในการท าให้อตัราส่วนสัญญาณ กบัสัญญาณ
รบกวนดีข้ึน เคร่ืองมือวดัชั้นสูงในภาคอุตสาหกรรม เช่น เคร่ืองมือวดัค่าพลงังานไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัท่ีใช้
คล่ืนความถ่ีจากรังสี 
Unit and standard instrument, shell, safety, accuracy, voltage, current, power and  energy measurement, 
high and low frequency impedance measurement, transducer, magnetic measurement,   numerical 
technique, noise, signal conditioning, noise canceling, advance industrial instrument; energy meter, radiate 
meter 
 
 524414 โรงงานอตัโนมติั และแมคคาทรอนิกส์   3 (3-0-6) 
  Factory Automation and Mechatronics 
  องคป์ระกอบของโรงงานอตัโนมติั เช่น ระบบการผลิตและหน่วยงานการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น การบริหารวสัดุและคลงัสินคา้ สายงานการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพอตัโนมติั อุปกรณ์ตรวจวดั
และการตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอ้มูล การวางผงัและการกระจายหน่วยการผลิต การจ าลองเหตุการณ์
และความชาญฉลาดของโรงงานอัตโนมติั เครือข่ายส่ือสารโรงงานอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์โรงงาน
อตัโนมติั ภาพรวมของอุปกรณ์ประกอบส าหรับการผลิตแบบแมกคาทรอนิกส์ การผลิตช้ินส่วน ระบบ
ขบัเคล่ือน การควบคุมเคร่ืองกล นิวเมติก พีแอลซี พลศาสตร์ของเคร่ืองบงัคบัแบบหุ่นยนต ์ระบบตรวจรู้แบบ
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มองและแบบสัมผสั การเช่ือมต่อกบัตวัควบคุม สัญญาณควบคุม การประมวลผลขอ้มูล การเฝ้าตามสภาวะ
ของระบบ ความเช่ือถือได ้ทฤษฎีการเรียงล าดบั การตรวจสอบและการ ควบคุมคุณภาพ โรงงานอตัโนมติั 
การวเิคราะห์โรงงานโดยการจ าลองแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
  Sub-systems in automatic factory i.e. production system and Material and stock 
management, Line production automatic quality control system, monitoring system and data acquisition, 
production planning and distribution, automatic factory simulation and inteligency, communication 
network in the factory, automatic factory strategies, mechatronic systems in production, parts production 
drive systems, mechanical,  pneumatic, plc control systems, dynamics of robotic control systems, 
controller interconnection, control signals, data processing, observer of the systems , reliability sequence 
theory, monitor and quality control, factory automation, factory analysis and simulation by computer 
 
 524421 ระบบไฟฟ้าก าลงั      3 (3-0-6) 
  Electrical Power System 
  พื้นฐานระบบไฟฟ้าก าลงัเบ้ืองตน้ หน่วยเปอร์ยูนิต การค านวณค่าพารามิเตอร์ของ
สายส่งในระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า โมเดลระบบสายส่งในระบบไฟฟ้าก าลงั บสัมาตริก โหลดโฟล์ว การ
ควบคุมโหลดโฟลว์ การ วิเคราะห์การลดัวงจรแบบสมมาตร การวิเคราะห์การลดัวงจรแบบไม่สมมาตร การ
ป้องกนั ระบบไฟฟ้าก าลงั เสถียรภาพแบบชัว่ครู่ 
  Introduction of power system, per unit, parameter of transmission line system and 
calculation, transmission line model, Bus Matrix, load flow and control, symmetrical faults and 
unsymmetrical faults analysis, power system protection. 
 
 524422 เทคโนโลยกีารส่ือสารบรอดแบนด์    3 (3-0-6) 
  Broadband Communication Technology 
  ระบบโครงข่ายแบบบรอดแบนด์ เช่นB-ISDN, ATM, SONET, SDH โปรโตคอล 
แนะน าเทคโนโลยโีทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบ2G และ 3G ระบบบรอดแบนดไ์ร้สาย Wimax เป็นตน้ 
  To study the broadband network systems, such as B-ISDN, ATM, SONET, SDH 
protocol, and to introduce the technology of 2G and 3G mobile phone and Wimax wireless broadband, etc 
 
 524423 เทคโนโลยกีารควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 
  Computer Control Technology 
  การออกแบบอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่ือมต่อเพื่อควบคุม และ
ประมวลผลข้อมูล รวมถึงการควบคุมควบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านเคร่ือข่ายเวบตามการใช้งานของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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  Design connecting device and computer programming for controlling and 
compiling information. Controlling of computer technology through web network according to the use of 
information technology 
 
 524491 พื้นฐานโครงงานทางเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Electrical and Electronic Technology Project 
  การศึกษาดว้ยตนเองส าหรับหวัขอ้โครงงาน  หรืองานวิจยัสั้น ๆ กบัคณาจารย ์และ
หรือภาคอุตสาหกรรม 
  An individual participation in short supervised research with faculty or industry 
 
 524492 โครงงานเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1  1 (0-3-1) 
  Electrical and Electronic Technology Project 1 
  โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะเขียนเสนอหวัขอ้ และน าเสนอหวัขอ้โครงงาน และเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
จะตอ้งเสนอทฤษฎีของโครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการออกแบบโครงงานเบ้ืองตน้ 
  Special project or problem solving related to the study field, in group or 
individual. Students must submit a research or project proposal at the end of term. The proposal must 
include at least a literature review and methodology or design. 
 
 524493 โครงงานเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2  2 (0-6-2) 
  Electrical and Electronic Technology Project 2 
  โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะตอ้งส่งรายงานและน าเสนอผลงานเม่ือส้ินภาคการศึกษาโดย เน้ือหาและ
โครงงานเป็นผลมาจากโครงงานท่ี 1 
  A continuous study of special project or problems solving related to the study 
field, in group or individual. Students must submit a report and make a presentation at the end of term. 
 

กลุ่ม 7 เทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 
 525111 เศรษฐศาสตร์งานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
   Construction Economics 
   การจดัการทางการเงินของโครงการ ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในองคก์รก่อสร้าง 
การเงินโครงการและเทคนิคการจดัหาโครงการ 
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  Financial management of construction project; Cost and budget in construction 
organization; Project financing and project acquisition techniques 
 
 525112 กลศาสตร์โครงสร้างโยธา     3(3-0-6) 
   Mechanics of Civil Structures 
   การประยุกต์ใช้วิชาสถิตยศาสตร์ และก าลังว ัสดุ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
โครงสร้าง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรง ความค้น ความเครียด และการเปล่ียนแปลงรูปร่างของวสัดุ อัน
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และการรับแรงประเภทต่างๆ พฤติกรรมของ คาน เสา และช้ินส่วนรับ
แรงบิดเม่ือรับแรงกระท า 
  Application of statics and mechanic of materials to study behavior of structures in 
aspect of stress, strain and deformation when structures are subjected to various types of loads and change 
of temperature.  Study behavior of beams, columns, and torsion members under their loading conditions 
 
 525213 อุทกวทิยาส าหรับงานโยธา    3(3-0-6) 
   Hydrology for Civil Works 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฏัจกัรอุทกวิทยาเพื่องานโยธา ฝน การคายระเหย การซึม 
น ้าท่าและการเคล่ือนตวั น ้าใตดิ้น สถิติส าหรับอุทกวทิยา 
  Introduction to hydrologic cycle for civil works; precipitation, evapotranspiration; 
infiltration; runoff and routing; groundwater; statistics for hydrology 
 
 525214 พฤติกรรมและความคงทนของคอนกรีต 3(3-0-6) 
  Behavior and Durability of Concrete 
  คุณสมบติัของส่วนผสมคอนกรีต สารผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
คุณสมบติัของคอนกรีตสด คุณสมบติัของคอนกรีตในช่วงเร่ิมตน้ คุณสมบติัของคอนกรีตท่ีแข็งตวัแล้ว 
คอนกรีตชนิดพิเศษ งานคอนกรีตในทางปฏิบติั สารปอซโซลาน กลไกการเส่ือมสภาพและสาเหตุ การ
ประเมินการเส่ือมสภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  แนวคิดการออกแบบคอนกรีตท่ีคงทน  ตวัอยา่งปัญหา
ความคงทนของคอนกรีตในโครงสร้างจริง 
  Properties of concrete ingredients; Admixtures; Mix designs of concrete; 
Properties of concrete in fresh state; Properties of concrete in early age state; Properties of concrete in 
hardened state; Special concrete; Concrete work in practice; Pozzolans; Mechanism of deterioration and 
causes; Quantitative and qualitative assessment of deterioration; Design concepts of durable concrete; 
Examples of durability problems in concrete structures 
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 525215 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขและสถิติประยกุตส์ าหรับงานโยธา 3(3-0-6) 
  Applied Numerical Methods and Statistics for Civil Works 
  การประยกุตใ์ชส้ถิติและระเบียบวธีิเชิงตวัเลขต่าง ๆ กบัปัญหางานโยธา เช่น การ
ประมาณค่าในช่วงโดยพหุนามและเส้นโคง้กระชบัแบบก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ค าตอบเชิงตวัเลขของระบบ
สมการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการหน่ึงตวัแปร การหาค่าอนุพนัธ์เชิงตวัเลข การหาค่าอินทิกรัลเชิง
ตวัเลข ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การทดสอบ
สมมติฐานส าหรับประชากรหน่ึงและสองชุด การวิเคราะห์การถดถอย 
  Application of statistics and numerical methods for civil work problems such as 
interpolation using polynomials and secant lines by least squares; numerical solution of linear equations 
system; numerical solution of single variable; numerical differentiation; numerical integration; 
probability’s theory, probability of discrete and continuous distributions, hypothesis testing for one and 
two populations, regression analysis 
 
 525216 องคอ์าคาร 3(3-0-6) 
  Structural Members 
  ชนิดและลักษณะขององค์อาคาร  โครงสร้างคาน พื้น เสา ฐานราก บันได  
พฤติกรรมการรับแรงเชิงกลและการวบิติัขององคอ์าคาร 
  Type and characteristics of structural member; beam member; slab member; 
column member; footing member; stair member; mechanical behavior and failure of  structural members 
 
 525217 การจดัการน ้า 3(3-0-6) 
  Water Management 
  วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการน ้ าเพื่อวตัถุประสงค์ด้านการ
ประปาและการพฒันาแหล่งน ้ า ระบบการประปา ระบบการแจกจ่ายน ้ า ระบบน ้ าเสีย การจดัการแหล่งน ้ า 
โครงการพฒันาแหล่งน ้า ภยัพิบติัท่ีเกิดจากน ้า น ้าท่วม ภยัแลง้ พาย ุคล่ืนพายซุดัฝ่ัง สึนามิ 
  Science and technology associated with managing water for the purposes of water 
supply and water resources development; water supply system; water distribution systems, sewerage 
systems; water resources management; water resources development projects; disasters due to water, 
flood; drought, storm, storm surges, tsunamis 
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 525318 การจดัการการขนส่งและการจราจร 3(3-0-6) 
  Transportation and Traffic Management 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการขนส่ง  การวางแผนและประเมินระบบการขนส่ง ระบบ
ขนส่งสาธารณะ แบบจ าลองการขนส่ง หลกัวิศวกรรมจราจรเบ้ืองตน้ การวิเคราะห์ผลกระทบการจราจร 
การศึกษาการจอดรถ การจดัการจราจรส่วนทอ้งถ่ิน การจดัการจราจรบนทางหลวง ทางแยกและทางแยกต่าง
ระดบั 
  Fundamental of transportation, planning and evaluation of transportation system, 
public transportation, transportation modelling, fundamental traffic engineering, traffic impact analysis, 
parking study, local area traffic management, traffic management on freeways, intersections and 
interchanges 
 
 525319 เทคโนโลยกีารก่อสร้างงานฐานราก 3(3-0-6) 
  Foundation Construction Technology 
  การประยกุตห์ลกัการกลศาสตร์ดินกบัปัญหาทางวิศวกรรมฐานราก   การส ารวจดิน
และการทดสอบดินในสนาม   ความสามารถรับแรงกดทบัของฐานรากต้ืน   การทรุดตวัของฐานรากต้ืน  
เสาเขม็  ความดนัทางดา้นขา้งของดิน  ก าแพงกนัดิน  งานขดุแบบมีค ้ายนั 
  Application of soil mechanics to foundation engineering problems; site 
characterization and in-situ test; bearing capacity of shallow foundation; settlement of shallow foundation; 
pile foundation; lateral earth pressure; retaining wall; braced cut 
 
 525321 การก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 3(3-0-6) 
  Construction of Buildings 
  รายละเอียดและเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร การเลือกใช้วสัดุเหล็ก ไม้
เน้ืออ่อน ไมเ้น้ือแขง็ การหล่อช้ินส่วนคอนกรีตในท่ี การใชช้ิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปและอิฐชนิดต่างๆ การ
เลือกใช้วสัดุพื้นผิวส าหรับหลงัคา พื้น และ ผนงั ระบบกนัซึม ระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าส าหรับ
ก่อสร้างอาคาร 
  Construction details and techniques for building structures . Material selections 
and use of steel, light wood, timber, cast-in-place concrete, precast concrete, and masonry; and of building 
materials for roof, floor, and wall surfaces. Waterproof system, air condition system, power supply system 
for buildings 
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 525322 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการก่อสร้างและงานโยธา 3(3-0-6) 
  Computer Programs for Construction and Civil Works 
  ศึกษาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจ าลอง การวิเคราะห์ และการ
แกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ส าหรับการก่อสร้างและงานโยธา 
  Study of using computer programs for modeling, analysis and problem solving in 
construction and civil works 
 
 525323 การก่อสร้างและการจดัการงานทาง 3(3-0-6) 
  Highway Construction and Management 
  ประวติัความเป็นมาของถนน ประเภทและล าดบัชั้นของถนน การจดัการงานถนน  
หลกัการวางแผนงานถนนและการวิเคราะห์การจราจร การส ารวจดินและการทดสอบส าหรับงานสร้างทาง 
การออกแบบทางเรขาคณิตและการด าเนินการ การศึกษาทางดา้นการเงินและเศรษฐศาสตร์การทาง วสัดุงาน
ทาง ผวิทางราดยางและวสัดุแอสฟัลต ์ระบบระบายน ้า การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน 
  Historical development of highway, road hierarchy, highway management, 
principles of highway planning and traffic analysis, soil investigation and testing for highway construction, 
geometric design and operation, highway finance and economic, highway material, bituminous surface and 
asphalt, drainage system, highway construction and maintenance 
 
 525324 เทคโนโลยกีารก่อสร้างใตดิ้น 3(3-0-6) 
  Underground Construction Technology 
  งานขุดใตดิ้น  ระบบค ้ายนัดว้ยเข็มแผง  ก าแพงไดอะแฟรม  ชนิดของงานอุโมงค ์ 
วิธีการขุดอุโมงคแ์ละช่องเปิดในดิน  ท่ีรองรับและผนงัของอุโมงค ์ การส ารวจ  การเก็บขอ้มูล  และการเฝ้า
ระวงัระหวา่งการก่อสร้าง 
  Underground opening; sheet pile braced-cut systems, diaphragm walls, tunnel 
ground condition; excavation methods (drill-and-blast and machine); supports and linings; exploration and 
instrumentation 
 
 525325 การวางแผนงานก่อสร้างและขอ้ก าหนดงานโยธา  3(3-0-6) 
  Construction Planning and Specification for Civil Works 
  วธีิการและการวางแผนงานก่อสร้างต่างๆ  เช่น การวางแผนโดยเส้นทางวิกฤต การ
จดัการทรัพยากรการก่อสร้าง  การควบคุมโครงการ ขอ้จ ากดัในโครงการ ขอ้ก าหนดส าหรับการก่อสร้างและ
งานโยธา 
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  Methods and construction planning such as critical path method (CPM); Resource 
allocation in construction; Project management; Constraints in project; Specification in civil works 
 
 525461 การฝึกงานดา้นเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 3(0-9-3) 
  Construction and Civil Work Training 
  นิสิตแต่ละคนตอ้งท าการฝึกงานอยา่งนอ้ย 4 อาทิตยท์  าการติดต่อกนั กบัหน่วยงาน
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน ตอ้งส่งรายงานการฝึกงาน และมีการน าเสนอรายระเอียด
ของการฝึกงานต่อคณะกรรมการการฝึกงาน 
  Each student is required to complete a suitable amount of practical work related 
to his or her chosen field of study at least 4 weeks. The practical work must be carried out with the 
approval of the practical training committee. A written report on the work done during the training must be 
submitted and oral presentation must be presented to the committee. 
 
 525498 โครงงานทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 1 1(0-3-1) 
  Construction and Civil work Project I 
  วิธีท าโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้งาน
โครงการท่ีนกัศึกษาแต่ละคนเลือก ตามความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ จดัท าวตัถุประสงค ์แผนงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการนั้นๆ  และท าการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ถา้เป็นไปได ้น าเสนอโครงการโดยการ
เสนอรายงานและสอบปากเปล่า 
  Procedure to work on project and writing report, study the literature that concerns 
to student’s topics according to the approval of advisor, writing the objectives, work plan, steps to proceed 
that project, and preliminary data collections (if any) by proposing in form of the report and oral 
examination. 
 
 525499 โครงงานทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 2 2(0-4-2) 
  Construction and Civil work Project II 
  บุรพวชิา : 525498 
  นกัศึกษาด าเนินงานโครงการท่ีไดศึ้กษาไวใ้นวิชา 525498 ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน
หน่ึงภาคการศึกษา นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีแสดงถึงรายละเอียดของโครงงานในแง่มุมต่าง ๆ 
และสอบปากเปล่าเก่ียวกบัโครงการนั้น 
  The student is required to work as planed in course 525498. A fully technical 
report, presented all details, must be submitted and final oral examination will be undertaken. 
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 3.  กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก 
กลุ่ม 1 เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

        521220       การเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์                3(2-3-4)  
Computer Aided Drafting  
หลกัการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ การติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ

ใชโ้ปรแกรมในการเขียนช้ินงาน 2 มิติ การใหข้นาด ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ ตารางรายการวสัดุ การเขียนภาพ 3 
มิติ การประกอบ การแยกช้ิน 

Drawing principle by computer, computer installation, 2D drawing, dimension, 
letters, symbols, material list table, 3D drawing, assembly and part separation 

 
       521221  คอมพิวเตอร์ประยกุตใ์นงานอุตสาหกรรม               3(2-2-5) 

Computer Application for Industry  
บทบาทของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ต่องานอุตสาหกรรมการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปต่าง ๆ ในการแกปั้ญหาหรืออ านวยความสะดวกในงานอุตสาหกรรม 
Role of computer technology for industrial work, application of many computer 

packages in solving problem or facilitate in industrial work 
 

       521222        การวเิคราะห์ตน้ทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ    
             ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม    3(3-0-6)              

Industrial Cost Analysis and Budgeting for Industrial Technology 
การวเิคราะห์ตน้ทุนส าหรับกระบวนการผลิต ระบบตน้ทุนมาตรฐาน การประมาณ

การตน้ทุน รายงานทางการเงิน การวเิคราะห์งบการเงิน การจดัท างบประมาณ 
Cost analysis for production process, standard cost system, cost estimation, 

financial report, cost budget analysis and creating budget 
 

       521223        การประมาณราคา                 2(2-0-4)  
Cost Estimation  
การแยกแบบช้ินงานการผลิต การค านวณ การประมาณราคาวตัถุดิบ การวเิคราะห์

เวลาตน้ทุนและก าไรในการผลิต การท าเอกสารประมาณราคาการผลิต 
Part separation, calculation, material price estimation, analysis of cost time and 

profit in production, documentation for estimating production price 
 

http://dict.longdo.com/search/financial%20report
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       521224  การติดตั้งเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม                2(2-0-4)  
Industrial Machine Installation  

 หลกัการและวธีิการติดตั้งเคร่ืองจกัร ประกอบดว้ย การเคล่ือนยา้ย การวางต าแหน่ง
เคร่ืองจกัร การวางฐานราก หลกัการและวธีิการบ ารุงรักษาก่อนการใชง้าน ขอ้มูลของเคร่ืองจกัรและการ
รายงาน 

Principles and machine installation method include movement, machine 
positioning, foundation layout, principle and preventive maintenance, machine data and report 

 
       521225        วศิวกรรมคุณค่าส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3(3-0-6)  

Value Engineering for Industrial Technology  
หลกัการเบ้ืองตน้ของวศิวกรรมคุณค่า การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคท่ีเป็นระบบในการลด

ตน้ทุนการผลิต โดยมุ่งเนน้หนา้ท่ีการท างานของผลิตภณัฑห์รือบริการเป็นหลกั เพื่อขจดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น
ออกไปโดยท่ีผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นยงัคงมีคุณภาพและความน่าเช่ือถือ 

Fundamental of Value Engineering, application of system technique for 
production cost reduction by emphasizing product or service function mainly. For eliminating non-value 
expenses by sustaining quality and reliability of the product or service 

 
       521226  การบริหารงานอุตสาหกรรม                2(2-0-4)  

Industrial Management  
พื้นฐานการจดัการอุตสาหกรรม วธีิการบริหารอุตสาหกรรมสมยัใหม่ การลงทุน 

การพยากรณ์ การจดัซ้ือ การตลาด การจดัสายงาน หลกัการเบ้ืองตน้ในการเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงั
โครงงาน กระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนยา้ยวสัดุ การจดัเก็บวสัดุและการ
บ ารุงรักษา หลกัการเบ้ืองตน้ในการบริหารงาน ความปลอดภยั การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุม
คุณภาพ การควบคุมบญัชี การคิดราคางาน 

Fundamental of Industrial Management, management method of industrial 
modernization, investment, forecasting, purchasing, marketing, line arrangement, basic principle of 
selecting location, project layout, production process, machine and equipment, material handling, material 
collection and maintenance, basic principle in working management, safety, personnel management, basis 
quality control, accountant control and work price evaluation. 

 

http://dict.longdo.com/search/line
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       521241  การสัมมนาทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม             1(0-2-1)  
Industrial Management Technology Seminar  

 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และการพฒันาใหม่ทางดา้นเทคโนโลยกีารจดัการ
อุตสาหกรรม โดยจดัท าเป็นรายงานและอภิปรายผลงาน 

 เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
Selected topics from current literatures of industrial management technology. 

Students must submit reports and oral presentations. 
Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 

 
       521242  สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม      6(0-18-6)  

Co-operative Education for Industrial Management Technology 
การฝึกงานสหกิจศึกษาอยา่งนอ้ย 120 วนัท าการ ในสาขาวชิาท่ีตนเองเลือกหรือมี

ความสัมพนัธ์กบัวชิาเฉพาะดา้นท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ฝึกงานท่ีแต่งตั้งโดยภาควชิา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกงาน พร้อมทั้งน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการการฝึกงาน  

เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น(S) หรือไม่ผา่น (U) 
The period of Co-operative Education for Industrial Management Technology 

must be total at least 120 working days in their fields or subjects associated with industrial management 
technology. The internship must be approved by the co-operative education committee accredited by 
department. Students must submit performance reports during the internship including presentations to the 
co-operative education committee. 

Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
   
       521320        การบริหารคุณภาพ                 3(3-0-6)  

Quality Management  
แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการคุณภาพ ตน้ทุนคุณภาพ พฒันาการของการ

จดัการคุณภาพในญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา องักฤษและประเทศอ่ืน นกัวชิาการและนกัปฏิบติัท่ีส าคญั เคร่ืองมือ
และเทคนิค กระบวนการบริหารคุณภาพ แนวทางการปฏิบติั ปัจจยัมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร ปัญหาและ
แนวโนม้ในอนาคต 

Concepts of Quality Management, quality cost, development of quality 
management in Japan, the United States, Great Britain and other countries; major academics and 
practitioners, tools and techniques, quality management processes; course of action, human factors and 
organization culture, problems and trends in the future 
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                     521321        ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000                                  2(2-0-4)  

Quality Management System ISO 9000   
                              ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ขอ้ก าหนดต่างๆ ผลท่ีไดจ้ากการจดัท าตาม

ขอ้ก าหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การด าเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตาม
ภายใน และการตรวจประเมิน 

Quality Management System ISO 9000, requirements, results for business or 
industry, steps of certification, procedure for asking certification, internal audit and accreditation 

 
       521322        การออกแบบการทดลอง                 3(3-0-6)  

Experimental Design  
เทคนิคการออกแบบการทดลอง การประยกุตแ์บบแผนทางสถิติเขา้ไปใชใ้นการ

ทดลอง การเก็บขอ้มูล และการวเิคราะห์ผลจากการทดลอง การทดลองท่ีมีปัจจยัเด่ียว แผนการทดลองสุ่ม
แบบสมบูรณ์ แบบบล็อกสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ แบบลาตินแสควร์ และการทดลองแบบแฟคทอเรียลท่ีมี
ปัจจยั 2 และ 3 ระดบั การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

Technique of Experimental Design, application of statistics in experiments, data 
collection and result analysis, single factor experiments, completely randomized design(CRD), randomized 
complete block design(RCBD/RBD) and balanced incomplete block design, latin square designs, factorial 
experiment and analysis of covariance(ANCOVA) 

 
       521323  เทคโนโลยกีารซ่อมบ ารุง                 3(2-2-5)  

Maintenance Technology  
หลกัการทัว่ไปในการซ่อมและบ ารุงรักษา การตรวจ การปรับแต่ง การเปล่ียน

ช้ินส่วนเคร่ืองจกัร การบ ารุงรักษาตามก าหนดและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั การตรวจซ่อมเคร่ืองจกัรกลท่ี
ช ารุดเสียหาย 

General principles of maintenance, checking, adjusting, machine part 
replacement, routine maintenance, preventive maintenance and maintenance for deteriorated machines 

 
       521324  การบริหารงานบ ารุงรักษา                2(2-0-4)  

Maintenance Management  
หลกัการจดัองคก์รบ ารุงรักษา การวางแผนและจดัท าตารางบ ารุงรักษา การน า

แผนงานไปใชใ้หเ้กิดความส าเร็จ การควบคุมการท างานบ ารุงรักษา การควบคุมวสัดุในงานบ ารุงรักษา การ
ควบคุมคุณภาพงานบ ารุงรักษา การพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ าหรับงานบ ารุงรักษา ระบบการบริหารงาน

http://dict.longdo.com/search/certification
http://dict.longdo.com/search/certification
http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=14&ved=0CBsQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.otago.ac.nz%2Fsas%2Fqc%2Fchap24%2Fsect19.htm&rct=j&q=randomized+incomplete+block+design&ei=IXG1S_rhJouQNuGkvf0J&usg=AFQjCNEvpcppos3OVob_tcWGtspy3UQpHg
http://www2.hawaii.edu/~halina/603/603Latinsq.pdf
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บ ารุงรักษาโดยคอมพิวเตอร์ การตรวจติดตามงานบ ารุงรักษาและการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของระบบ
บ ารุงรักษา 

Principles of maintenance organization, planning and preventive maintenance 
schedule, application, maintenance work control, material control in maintenance, quality control in 
maintenance, human resource management for maintenance, maintenance management system by 
computer, maintenance monitoring and continual improvement of maintenance system 

 
       521325        โลจิสติกส์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม             3(3-0-6)  

Logistics for Industrial Technology        
ภาพรวมเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมุ่งเนน้สร้างความเขา้ใจ

ในดา้นการจดัซ้ือ การปฏิบติัการ และการจดัการดา้นโลจิสติกส์ รวมถึงการจดัการการไหลของผลิตภณัฑ์ 
นบัตั้งแต่แหล่งวตัถุดิบ จนถึงขั้นตอนการจดัส่งถึงผูใ้ชร้ายสุดทา้ย 

Integrated view of logistics and supply chain management by emphasing 
purchasing, operation and logistics management including flow of products from raw material sourcing 
through delivery to final user 

 
       521326  เทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ               2(2-0-4)  

Material Handling Technology  

การออกแบบและเลือกใชร้ะบบขนถ่ายวสัดุโดยพิจารณาความส าคญั ความหมาย 
องคป์ระกอบ ประโยชน์ และกฎเกณฑ ์ การน ากฎเกณฑไ์ปใชก้บัระบบการขนถ่ายวสัดุ เช่น ระบบการขน
ถ่ายวสัดุแบบต่อเน่ือง ระบบสายพาน สกรูขนถ่าย ระบบขนถ่ายดว้ยน ้าหนกัตวัเอง ระบบขนถ่ายดว้ยแรงเขยา่ 
ระบบขนถ่ายดว้ยนิวเมติกส์ ระบบขนถ่ายวสัดุท่ีไม่ใชร้าง อุปกรณ์ช่วยขนส่ง โกดงั และสโตร์ 
   Planning and selecting material handling system by considering importance, 
meaning, component, advantage and rule. Material handling application such as continuous  material 
handling system, conveyor belt system, screw, material handling system by gravity, material handling 
system by vibrating, material handling system by pneumatic, reckless handling, material handling 
equipment, warehouse and store 

 
       521341  การฝึกปฏิบติังานการจดัการอุตสาหกรรม 1              3(0-9-3)  

Industrial Management Internship I  
การฝึกปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ย 60 วนัท าการ ในหนา้ท่ี

รับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาของตน การฝึกปฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

http://www.businessdictionary.com/definition/administrative.html
http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=11&ved=0CCcQFDAK&url=http%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2Fsearch%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%26hl%3Dth%26rlz%3D1R2SKPB_enTH362%26tbs%3Dclir%3A1%2Cclirtl%3Aen%2Cclirt%3Aen%2BMonitoring%26ei%3D0xK4S87OA4uGNpDT6OEL%26sa%3DX%26oi%3Dclir_tip%26ct%3Dsearch_link%26resnum%3D11%26ved%3D0CCgQ_wEwCg&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1&ei=0xK4S87OA4uGNpDT6OEL&usg=AFQjCNFZIMt4HqSPZTr3qziFfJgdrXkW9Q
http://dict.longdo.com/search/component
http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.b2bthai.com%2FCOMP-09362%2FProductInfo.aspx%3Fpid%3Dbc62edd6-81d7-4d37-a55f-6b5ddeb3ec15&rct=j&q=continual+Material+handling&ei=4Ba4S_eTIYWGNJW-meIL&usg=AFQjCNEL3ezMcypg8KA_F15DLqHhE5RRJw
http://www.thaiconveyorbelt.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=355257&Ntype=8
http://www.vibrascrewinc.com/vibrating-feeders-conveyors-screeners-and-blenders/p-vibrating_feeders.shtml
http://dict.longdo.com/search/warehouse
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การฝึกปฏิบติั งานท่ีแต่งตั้งโดยภาควชิา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ  

เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น(S) หรือไม่ผา่น (U) 
The period of Industrial Management Internship I must be total at least 60 

working days in responsibility related to industrial management technology. The internship must be 
approved by the internship committee accredited by department. Students must submit performance 
reports including presentations to the internship committee. 

 Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U)  
 

       521342 การฝึกปฏิบติังานการจดัการอุตสาหกรรม 2              3(0-9-3)  
Industrial Management Internship II  
การฝึกปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ย 60 วนัท าการ ในหนา้ท่ี

รับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาของตน การฝึกปฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การฝึกปฏิบติังานท่ีแต่งตั้งโดยภาควชิา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ  

เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
The period of Industrial Management Internship II must be total at least 60 

working days in responsibility related to industrial management technology. The internship must be 
approved by the internship committee accredited by department. Students must submit performance 
reports including presentations to the internship committee. 

 Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U)  
 

         521420       การบริหารโครงการส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(3-0-6)  
Project Management for Industrial Technology  
ทบทวนกระบวนการจดัการโครงการ ศึกษาโครงงานและวเิคราะห์ส่ิงท่ีตอ้งการ

ศึกษาการวางแผนและออกแบบโครงงาน การงานแผนเครือข่าย วธีิการรักษาสมดุลของทรัพยากร การ
คาดการณ์และการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์และกระบวนการ งบดุล การล าดบัขั้นตอนและการควบคุม
โครงการ การวเิคราะห์และการประเมินทางเทคนิค การปฏิบติัเศรษฐศาสตร์ และระบบการเงินของโครงการ 
การจดัซ้ือและท าสัญญา การทดสอบและการยอมรับ 

Review project management procedure, study and analyze project, project 
planning and designing, network planning, equilibrium preservation of resource, forecast and decision of 
selecting products and processes, balance sheet, algorithm and project control, analyze and technique 

http://dict.longdo.com/search/balance%20sheet
http://dict.longdo.com/search/algorithm
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appraisal, economic practice and monetary system of project, purchasing and contract, testing and 
acceptance 

 
       521421        การศึกษาความเป็นไปได ้                3(3-0-6)  

Feasibility Study  
ทฤษฎีและหลกัการส าหรับการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนต่างๆ ดา้น

เศรษฐศาสตร์ การด าเนินการ การตลาด และเทคโนโลย ีทั้งโครงการของภาครัฐและเอกชน 
Theories and principles for Feasibility Study of various investments in 

economics, operation, marketing and technologies in both government and private sectors 
 

     521422  เออร์กอนอมิกส์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3(3-0-6)  
Ergonomics for Industrial Technology 

                                    สรีระมนุษยใ์นลกัษณะของระบบการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยกลา้มเน้ือ โครงสร้าง 
กระดูก และขอ้ต่อ ขนาดร่างกาย การออกแบบอุปกรณ์โดยอาศยัหลกัการทางเออร์กอนอมิกส์ รวมทั้งการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการท างาน 

Human physiology system include muscles, structure of bones and joints,  
dimension of body, equipment design by ergonomic principles including surrounding arrangement for 
suitable working 

 
       521423        ความปลอดภยัและการควบคุมมลพิษ               2(2-0-4)  

Safety and Pollution Control  
สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการ

ป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานอาชีพ อนัตราย
และการป้องกนัสภาพแวดลอ้มในงานอาชีพ การจดัอนามยัส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามยั การ
ตรวจร่างกาย การปฐมพยาบาล หลกัการทัว่ไปในการช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ เทคนิควธีิในการควบคุมและ
ก าจดัมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 

Environment and safety in industrial work, causes and disease defensive measure 
from vocation, causes and accident defensive measure from vocation, danger and environmental 
prevention in work, sanitation in factory, checkup, first aid, general principles in assisting accidental 
person, pollution control and pollution elimination technique in industrial factories 

 

http://dict.longdo.com/search/physiology
http://dict.longdo.com/search/vocation
http://dict.longdo.com/search/vocation
http://dict.longdo.com/search/checkup
http://dict.longdo.com/search/first%20aid
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       521424  การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม                3(3-0-6)  
Industrial Pollution Control  
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัมลพิษอุตสาหกรรม แหล่งท่ีมาและคุณลกัษณะของของเสีย

ในดา้นอุตสาหกรรม การควบคุมภาวะอากาศเป็นพิษและอนัตราย  กระบวนการการควบคุมและบ าบดัน ้าเสีย 
การจดัการและก าจดัขยะ มลพิษจากกากของเสียและของเสียอนัตราย มลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ISO14000 

Fundamental of industrial pollution, sources and characteristic of industrial 
waste, hazardous air pollution control, wastewater treatment and controlling process, rubbish management 
and disposal, hazardous waste pollution and dangerous waste, noise and vibration pollution, law involved 
ISO14000 

 
       521425        ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000                 2(2-0-4)  

Environmental Management System ISO 14000  
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ขอ้ก าหนดต่างๆ ผลท่ีไดจ้ากการจดัท า

ตามขอ้ก าหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การด าเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตาม
ภายใน และการตรวจประเมิน 

Environmental Management System ISO 14000, requirement, results for business 
or industry, steps of certification, procedure for asking certification, internal audit and accreditation 

 
       521426        หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 1      3(3-0-6)  

Selected Topics in Industrial Management Technology I  
หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัและอนาคตเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

  Selected topics in present and future situation of industrial management 
technology 

 
       521427  หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 2      3(3-0-6)  

Selected Topics in Industrial Management Technology II  
หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัและอนาคตเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 
Selected topics in present and future situation of industrial management 

technology 
 

    

http://dict.longdo.com/search/certification
http://dict.longdo.com/search/certification
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    521442        การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม          3(0-9-3)  
Industrial Management Technology Independent Study  
การศึกษาหวัขอ้ทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม โดยนกัศึกษาจะตอ้งศึกษา 

ท าการคน้ควา้วิจยั น าเสนอโครงงานเพื่อพฒันาส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึนหรือเป็นการสร้างนวตักรรม ตอ้งมีการ
เขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์และตอ้งมีการสอบปากเปล่า 
  Topics in industrial management technology. Students must study, research and 
present projects for developing the existing or create innovation. Students must submit reports including 
oral presentations. 

 
       521443 โครงงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม  3(0-9-3)  

Industrial Management Technology Research and Development Project  
การศึกษาดว้ยตนเองส าหรับหวัขอ้วิจยัพิเศษ หรืองานวจิยัสั้น ๆ กบัคณาจารยแ์ละ

ภาคอุตสาหกรรม 
  Self-study for special research topics or short-term researches with lecturers and 
industrial secto 
 

กลุ่ม 2 เทคโนโลยกีารผลติ 
521270     การทดสอบวสัดุ                                                             2 (1-2-3) 

              Material Testing 
  การทดสอบคุณสมบติัและพฤติกรรมทางกลของวสัดุ จากการดึง การอดั การเฉือน
การบิด การดดั การกระแทก การทดสอบความแขง็ การทดสอบแบบท าลาย และการทดสอบแบบไม่ท าลาย 

 Material testing, mechanical behavior of materials, tensile test, compressive test, 
shear test, torsion test, bending test, impact test, hardness test, destructive testing and nondestructive 
testing 
 

521370 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 1  3 (2-3-4) 
  Industrial Automation Technology I 

  หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัระบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรมการผลิต ไดแ้ก่ หลกัการ
ท างานของระบบนิวเมติกส์ ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า เซ็นเซอร์ รวมทั้งการออกแบบการท างานของระบบ
อตัโนมติัเบ้ืองตน้โดยประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้และการประยกุตใ์ช ้PLC เบ้ืองตน้ 
  Theory and practical of the basic principles of automation in the manufacturing 
industry— principles of the pneumatics, electro-pneumatics, sensor, automation system design and basic 
application of PLC 
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521371 การเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี     2 (1-2-3) 
  CNC Programming 

  องค์ประกอบและการท างานเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี การก าหนดแนวแกน ระบบโค
ออดิเนทแบบ 2 แกน 3 แกน การก าหนดจุดศูนยข์อง จุดอา้งอิง การควบคุมในระบบ ซีเอ็นซี องคป์ระกอบ
โปรแกรม เอน็ซี ในรูปแบบบล็อก การเขียนโปรแกรมการเคล่ือนท่ีจากจุดไปจุด เส้นตรง เส้นโคง้ การชดเชย
รัศมีมีดตดั การเตรียมแผนปฏิบติังานการเขียนโปรแกรม เอ็นซี กบังานกลึง การเขียนโปรแกรม เอ็นซี กบั
งานกดั 
  Component and operation of CNC machine; coordinate system 2-axis and 3-axis 
setting, original reference points setting in the CNC control system; CNC programming in blog format — 
point to point, linear, curve, radius compensation in cutting; CNC programming preparation of CNC lathe 
and milling 
 

521372 เคร่ืองจกัรกล ซีเอ็นซี     2 (2-0-4) 
  CNC Machine Tool 

  ประเภท หลกัการท างาน และช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรกลท่ีควบคุมดว้ยระบบ ซีเอ็นซี 
ระบบการเคล่ือนท่ีตามแนวแกน ระบบโคออดิเนท ระบบการวัด  ระบบการควบคุมการเคล่ือน ท่ี 
องคป์ระกอบของการท างานกลึงและงานกดั และการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกล ซีเอน็ซี 
  Classification, principles and machine components of CNC control systems, 
motion system along the axis, coordinates and measuring system; motion control system, elements of the 
lathe and milling work and CNC machine maintenance 
 

521373 เทคโนโลย ีซีเอน็ซี      3 (2-3-4)  
  CNC Technology 

  โครงสร้างของเคร่ือง CNC หลักการท างาน การขับเคล่ือน การควบคุม 
ส่วนประกอบทางกลและทางไฟฟ้า ค าสั่ง G และ Mโคด้พื้นฐานและชุดค าสั่ง การเจาะ การท าเกลียว การ
ควา้น การเขียนมาโครโปรแกรมการเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ ชนิดของเคร่ืองมือ การก าหนดศูนยง์าน ศูนย์
โปรแกรม เขียนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด การทดลองกลึงและกัดงาน การแก้ปรับโปรแกรมให้
เหมาะสมกบัการผลิต การเลือกใชพ้ารามิเตอร์ในการตดัเฉือนท่ีเหมาะสม 
  Structure of the CNC machine, principle of machine driving, mechanical and 
electrical component control;  G-code and M-code and basic instruction set of a drilling, taping, boring; 
macro programs connected to the computer; types of tools,  workpiece zero point definition, turning and 
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milling CNC programming; correct adjustment programs for suitable production, optimization of cutting 
parameters selection 
 

521374 เทคโนโลยเีคร่ืองมือตดั     3 (2-3-4) 
  Cutting Tool Technology 

  หลกัการท างาน รูปแบบและมุมต่างๆ ของเคร่ืองมือตดั วสัดุเคร่ืองมือตดัและการ
เลือกใช ้การสร้างเคร่ืองมือตดัชนิดพิเศษแบบคมตดัเดียวและหลายคมตดั การจบัยึด Insert การเช่ือม Insert 
การลบัคมตดั การตรวจสอบขนาด การปรับปรุงคุณสมบติัโลหะดว้ยความร้อน วิเคราะห์และแกไ้ขปรับปรุง
เคร่ืองมือตดั 
  Principles and practical work, model and the angle of cutting tools, cutting tools 
and materials selection, special single and multiple cutting tool fabrication; insert clamping and joining, 
grinding cutting tool; dimensions inspection, heat treatment of metals, cutting tool analysis and 
improvement 
 

521375 เทคโนโลยกีารอบชุบโลหะ    3 (3-0-6) 
  Heat Treatment Technology 

  การอบชุบโลหะโดยวิธีต่างๆ การจ าแนกมาตรฐานของเหล็กกล้าส าหรับอบชุบ 
จ าแนกโครงสร้างของเหล็กกล้าเม่ือถูกกระท าด้วยกระบวนการทางความร้อนและการเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากเวลาและอุณหภูมิ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการอบชุบและตรวจสอบความแข็งโลหะ การเลือก
กระบวนการอบชุบท่ีเหมาะสมกบัชนิดของเหล็กกลา้ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการอบชุบโลหะ 
   Principles of heat treatment, standard classification of steel for heat treatment; 
classification of structure of post-heat treatment steel according to time and temperature; tools and 
equipment in the heat treatment and hardness test of metal; heat treatment selection for the appropriate 
type of steel, heat treatment problem solving 
 

521376 การออกแบบผลิตภณัฑ์     2 (2-0-4) 
  Product Design 

  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การน าองค์ประกอบศิลป์ประยุกต์ไปใช้ในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์หลกัการของการยศาสตร์ สัดส่วนรูป ทรงมนุษย ์ลกัษณะรูปทรง  ขนาดน ้ าหนกัของวสัดุ
อุปกรณ์ และมาตรฐานองคป์ระกอบ และคุณค่าทางศิลปะ ความเหมาะสมต่อกระบวนการและวธีิการเลือกใช้
วสัดุ การร่างแบบ เขียนแบบ และสร้างหุ่นจ าลอง 
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  Theory and practical application of product design, principles of the ergonomics, 
standard elements and artistic value, appropriate process and material selection, sketching, drawings and 
modeling 
 

521377 การวางแผนกระบวนการผลิต    2 (2-0-4) 
  Manufacturing Process Planning 

  หลกัการวิเคราะห์งาน ขั้นตอนกระบวนการผลิต การแยกรายการวสัดุและอุปกรณ์ 
การประมาณตน้ทุนและก าไรในการผลิตจากแบบการผลิต พร้อมทั้งน าเสนอและการประมาณราคา 
  Principles of work analysis, work procedure, itemized materials and equipment, 
production cost and profit estimation 
 

521378 กรรมวธีิการผลิต      2 (2-0-4) 
  Manufacturing Process 

  กระบวนการผลิตและแปรรูปวสัดุ เช่น กระบวนการหล่อ กระบวนการข้ึนรูปด้ว 
ยกรรมวิธีเชิงกล การตดัแต่งดว้ยเคร่ืองจกัร งานเช่ือม และกระบวนการผลิตแบบใหม่ โดยเน้นถึงหลกัการ
ท างานของเคร่ืองจกัร ท่ีใช้ในการผลิตแต่ละกรรมวิธี ตลอดจนลกัษณะของช้ินงานท่ีเหมาะสมของแต่ละ
กรรมวธีิ 
  Overview of material manufacturing processes: casting, mechanical working, 
machining, welding and non-traditional manufacturing; current technology and economic comparisons 
 

521379 ปฏิบติัการการผลิต 2     3 (2-3-4) 
  Production Workshop II 

   การสร้างช้ินส่วนเคร่ืองกล เช่น เฟือง เกลียว และเพลา  ดว้ยการเลือกใชเ้คร่ืองมือ
กลและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมตามลักษณะงาน  วดัและตรวจสอบช้ินส่วนท่ีได้ด้วยเคร่ืองมือวดัละเอียดท่ี
เหมาะสม ประกอบและปรับแต่งช้ินส่วน ศึกษาและวเิคราะห์งานเม่ือเกิดปัญหา 
  Machinery parts fabrication such as gear, screw and shaft by appropriated 
selection of machine tools, dimension measurement and monitoring parts by precision measuring tool, 
assembly and finishing parts, problem analysis and solving.\ 
 

521380 โลหะวทิยา       2 (2-0-4) 
  Metallurgy  

  คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ โครงสร้างอะตอม 
โครงสร้างผลึก ขอ้บกพร่องในผลึก การเปล่ียนรูปของโลหะ การคืนตวั การเกิดผลึกใหม่ การเติบโตของผลึก 
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กระบวนการแขง็ตวัของโลหะ โครงสร้างจากการแข็งตวัของงานหล่อ เฟสและแผนภาพสมดุล การปรับปรุง
พฒันา และควบคุมโครงสร้างของโลหะชนิดต่างๆ 
  Introduction to physical, chemical and mechanical properties of metal; atomic 
structure, crystal structure, imperfections in the atomic structure, plastic deformation, recovery, 
recrystallization, grain growth, principal of solidification, solid solutions and phase equilibrium, 
strengthening and heat treatment of ferrous and nonferrous materials 
 

521391 การฝึกปฏิบติังานอุตสาหกรรมการผลิต 1   3 (0-9-3) 
  Manufacturing Industry Internship I 

  การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วนัท าการ ในหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาของตน  การฝึกปฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การฝึกปฏิบติังานของภาควชิา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  The period of manufacturing industry internship must total at least 60 days in the 
responsibility related to production technology. The internship must be approved by the internship 
committee of the department. Students must submit performance reports including presentation to the 
internship committee. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
 

521392  การฝึกปฏิบติังานอุตสาหกรรมการผลิต 2   3 (0-9-3) 
  Manufacturing Industry Internship II 

  การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วนัท าการ ในหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาของตน  การฝึกปฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การฝึกปฏิบติังานของภาควชิา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  The period of manufacturing industry internship must total at least 60 days in the 
responsibility related to production technology. The internship must be approved by the internship 
committee of the department. Students must submit performance reports including presentation to the 
internship committee. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
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521393 สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยกีารผลิต   6 (0-18-6) 
  Co-operative Education for Production Technology 

  การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 120 วนัท าการ ในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวิชาเฉพาะด้านท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ฝึกงาน นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกงาน พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการการ
ฝึกงาน 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  The period of co-operative Education for production technology must total at 
least 120 days in their chosen subject or subject associated with production technology. The internship 
must be approved by the co-operative Education committee. Students must submit performance reports 
during the internship including presentation to the co-operative Education committee. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
 

521470 คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบบูรณาการ   3 (3-0-6) 
  Computer Integrated Manufacturing 

  องค์ประกอบและหลักการประยุกต์ใช้ของระบบการผลิตอตัโนมัติต่าง ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายวสัดุ
แบบอตัโนมติั ระบบการจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
  Theory and practical application of automated manufacturing systems— 
computers aid design and manufacturing (CAD/CAM), flexible manufacturing system (FMS), industrial 
robots, automated guided vehicle system (AGV), automated warehouse management system and basic 
computer networks 
 

521471 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 2  3 (2-3-4)  
  Industrial Automation Technology II 

  หลักการและการประยุกต์ใช้งานของระบบอตัโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต 
หลกัการออกแบบระบบอตัโนมติั ได้แก่ ระบบนิวเมติกส์ขั้นสูงระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าขั้นสูง รวมทั้งการ
ประยกุตใ์ช ้PLC ในการควบคุมระบบและเรียนรู้หลกัการท างานของ เซ็นเซอร์ท่ีใชง้านในระบบอตัโนมติั 
  Theory and practical application of automation for the manufacturing industry, 
principles of automation systems design, including advanced electro-pneumatics, application of PLC 
control systems, and sensors used in automation systems 
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521472 การออกแบบแม่พิมพ ์    3 (3-0-6) 
  Press Tool and Die Design 

  ทฤษฎีการตดัโลหะแผน่ แรงท่ีใชป๊ั้มตดั การจ าแนกปฏิบติัการการป๊ัมตดั หลกัการ
ของแม่พิมพแ์บล๊งก้ิง และเพียซ่ิง หลกัการท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์และช้ินส่วนของแม่พิมพ ์การวางสทริปเลเอาท ์
ทฤษฎีการดดัโลหะแผน่ กระบวนการเอม็บอสซ่ิงและท่ีเก่ียวเน่ืองของการฟอร์มม่ิง การวิเคราะห์การลากข้ึน
รูปถว้ย การเตรียมการส าหรับการลากข้ึนรูปถว้ย โครงสร้างของแม่พิมพช์นิดต่าง ๆ 
  Theory of sheet metal cutting, force of the cutting, classification of cutting 
operation, principles of banking and piercing, principles of equipments and parts of tool and die, strips lay 
out; theory of sheet metal bending, embossing and forming; deep drawing process preparation and 
analysis, Structure of different types of tool and die 
 

521473 การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติกขั้นพื้นฐาน  3 (2-2-5) 
  Fundamentals of Injection Mold Design  

  หลกัการออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติก การท างานของช้ินส่วนต่างๆ  ของแม่พิมพ์
ฉีดแบบสองแผน่  แหวนก าหนดต าแหน่ง ปลอกรูฉีด เพลาน า ปลอกน า แผ่นรองหลงั แผ่นยึดแม่พิมพแ์ละ
การก าหนดขนาดช้ินส่วนเหล่าน้ีตามมาตรฐานสากล การท าให้เป็นรูปร่างภายนอกและภายในของช้ินงาน 
ระบบป้อนของแม่พิมพ์ฉีด ระบบปลดช้ินงาน การหดตวัของพลาสติก ระบบการหล่อเยน็แม่พิมพ ์วิธีการ
ถอดและประกอบชุดแม่พิมพฉี์ด วสัดุเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตต้ิง และวฎัจกัรของกระบวนการ 
  Principles of injection mold design, the operation of various components of two-
plate injection mold, locating position ring, injection hole, external and internal sharpening parts, injection 
mold system, ejectors system, shrinkage of the plastic, cooling system, assembly of injection mold; 
thermoplastic and thermosetting materials and process cycle 
 

521474 การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติกขั้นสูง   3(2-2-5) 
  Advanced Injection Mold Design      

  หลกัการเก่ียวกบัวิศวกรรมแม่พิมพ ์เช่น การเลือกเคร่ืองฉีดพลาสติก, ชนิดระบบ
อตัโนมติั, การไหลของโพลิเมอร์ในแม่พิมพ,์ การวิเคราะห์แม่พิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ เป็นตน้, Mold base; 
การวางแนว และการพิจารณาการขยายตวัของแม่พิมพท่ี์เกิดจากความร้อน,  แนวคิดการออกแบบแม่พิมพ,์ 
Unscrewing, collapsible core and stack molds, แม่พิมพแ์บบพิเศษ, วิธีการแปรรูปแม่พิมพ ์เช่น EDM, Wire 
EDM, Mold texturing, ARC spray, Electro-forming and nickel vapor deposition เป็นตน้,  แม่พิมพแ์บบ Hot 
Runner , การออกแบบการตรวจแม่พิมพ ์เช่น จ านวนการผลิต  ความตอ้งการของช้ินงาน การหดตวัและพิกดั
ความเผื่อ ระบบการถอดช้ินงาน ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อล่ืน การซ่อมบ ารุงรักษา การเขียนแบบและเอกสาร
ต่างๆ เป็นตน้  
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  Principles of injection mold engineering — injection mold selection, automation 
system, polymer flow in  mold, injection mold analysis based on computer, etc., mold base; alignment and 
thermal expansion of mold consideration, mold design concepts, unscrewing, collapsible core and stack 
molds, special mold, mold fabrication method — EDM, Wire-EDM, mold texturing, ARC spray, Electro-
forming and nickel vapor deposition, etc., hot runner mold, mold inspection design — total production, 
shrinkage, and tolerances, work removal system, electrical systems,  lubricant system, maintenance, 
drawings and documents 
 

521475 เทคโนโลยช่ีวยออกแบบและการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
  CAD/CAM Technology 

  หลกัการใช้งาน ชนิดและโครงสร้างของโปรแกรม CAD/CAM ใช้ โปรแกรม 
CAD/CAM 2 มิติ และ 3 มิติ สร้าง Solid Modeling ดว้ยค าสั่งพื้นฐาน การแก้ไข การท า Drawing ท า
ภาพประกอบ ท ารายการวสัดุ ท าภาพฉาย ภาพช่วย ภาพรายละเอียดเฉพาะต าแหน่ง การพิมพ์ภาพ ท า
โปรแกรม NC งานกดั 2 มิติ 3 มิติ  
  Theory and practical application of CAD/CAM 2-D and 3-D programming, solid 
modeling by basic command, working assembly and detail drawing, bill of material, projection views, NC 
program 2-D and 3-D 
 

521476 การตดัปาดโลหะ และเคร่ืองมือกล   3 (3-0-6) 
  Metal Cutting and Machine Tools 

  หลกัการตดัปาดโลหะ องค์ประกอบของการตดัปาดโลหะ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดั
ปาดโลหะ อายุและการสึกหรอของเคร่ืองมือตดั ความคุม้ค่าในการตดั  ชนิดและประเภทของเคร่ืองมือกลท่ี
เก่ียวกบัการตดัปาดโลหะ หลกัการท างานและส่วนประกอบของระบบเคร่ืองมือกล  การเลือกใชเ้คร่ืองมือกล 
  Principles and elements of metal cutting, factors affecting metal cutting, life and 
wear of cutting tools, cost of cutting, types of machine tools, principle and components of machine tools, 
selection of machine tools 
 

521477 การทดสอบแบบไม่ท าลายส าหรับเทคโนโลยกีารผลิต   3 (3-0-6) 
   Nondestructive Testing for Production Technology 
  หลกัการฟิสิกส์พื้นฐานเก่ียวกบั แม่เหล็ก การเดินทางและการสะทอ้นของคล่ืน 
รังสี การแทรกซึม และกระแสไหลวน ท่ีน ามาใชใ้นการทดสอบแบบไม่ท าลาย การทดสอบโดยใชค้ล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง การทดสอบโดยใชผ้งแม่เหล็ก การทดสอบโดยใชก้ระแสไหลวน การทดสอบโดยใชก้ารแทรกซึม
ของของเหลว การทดสอบโดยใชรั้งสี และการทดสอบโดยการตรวจพินิจ 
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  Physical principles of magnetic, wave propagation and reflection, radiography, 
penetrants and eddy current as they apply to nondestructive testing; introduction to NDT techniques — 
ultrasonic testing, magnetic particle testing, eddy current testing, liquid penetrants testing, radiographic 
testing and visual testing 
 

521478  งานโลหะแผน่      3 (3-0-6) 
  Sheet Metal Working 

  การจ าแนกรูปแบบทางเรขาคณิตของงานโลหะแผน่ การหาขนาดพื้นผิวดว้ย Radial 
line, Parallel และ Triangulation ของรูปทรงต่าง ๆ การร่างและหา Pattern จากวิธีดงักล่าว การหา Cutting 
plane, และ Double projection ของรูปทรงต่าง ๆ 
  Classification of the geometry of metal sheets, surface area calculation by a radial 
line, parallel and triangulation of different shapes, pattern drafting, cutting plane and double projection of 
different shapes 
 

521479 เทคโนโลยกีารเช่ือม      3 (2-3-4) 
  Welding Technology     

  หลักการเช่ือม ประเภทของการเช่ือม เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือม ท่าเช่ือม 
รอยต่อชนิดต่าง ๆ สัญลกัษณ์การเช่ือม การตรวจสอบงานเช่ือม ความปลอดภยัในการเช่ือม 
  Theory and practical application of industrial welding, welding symbol in 
working drawing, welding inspection and safety in welding operation 
 

521480 การหล่อโลหะ      3 (2-3-4) 
  Metal Casting  

  กระบวนการผลิตช้ินงานหล่อโลหะ คุณสมบติัของวสัดุในงานหล่อ งานหล่อชนิด
ต่างๆ ระบบจ่ายน ้าโลหะ การท าแบบหล่อดว้ยมือ ดว้ยเคร่ืองจกัร  ตวัประสานพิเศษ เตาท่ีใชใ้นงานหล่อ การ
เตรียมวสัดุในการหลอม การหลอมและเทโลหะชนิดต่างๆ  การหล่อวธีิพิเศษ การตกแต่งและท าความสะอาด
ช้ินงาน การตรวจสอบช้ินงานหล่อ การปรับปรุงช้ินงานหล่อหลงัตรวจสอบ 
  Introduction to metal casting processes, properties of casting material, mold 
design, casting furnace, non-traditional casting process, casting inspection 
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521481 การสัมมนาทางเทคโนโลยกีารผลิต   1 (0-2-1) 
  Production Technology Seminar 

  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และการพฒันาใหม่ทางดา้นเทคโนโลยีการผลิต โดย
จดัท าเป็นรายงานและอภิปรายผลงาน 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  Oral presentation and report of selected topics from current literature of 
production technology 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
 

521482 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารผลิต 1   3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Production Technology I 

  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัและอนาคต  เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารผลิต 
  Selected topics in an identified area of production technology 
 

521483 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารผลิต  2   3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Production Technology II 

  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัและอนาคต  เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารผลิต 
  Selected topics in an identified area of production technology 
 

521492 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยกีารผลิต   3 (0-9-3) 
  Production Technology Independent Study 

  การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีการจัดการผลิต โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา 
ท าการคน้ควา้วจิยั น าเสนอโครงงานเพื่อพฒันาส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึนหรือเป็นการสร้างนวตักรรม   ตอ้งมีการ
เขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์และตอ้งมีการสอบปากเปล่า 
   Topics in production technology, students must study, research and present 
projects to develop the existence or create innovation, students must submit reports including oral 
examination 
 

521493 โครงงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต  3 (0-9-3) 
  Production Technology Research and Development Project 

  การศึกษาดว้ยตนเองส าหรับหวัขอ้วิจยัพิเศษ  หรืองานวิจยัสั้น ๆ กบัคณาจารยแ์ละ
ภาคอุตสาหกรรม 
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  Self-study for special research topics or short-term research with corporate 
industrial sector 
 

กลุ่ม 3 เทคโนโลยเีคมี 
 522431  วทิยาศาสตร์โพลิเมอร์     3 (3-0-6)  
  Polymer Science 
  ความรู้พื้นฐานด้านโพลิเมอร์  ชนิดของโพลิเมอร์  สมบัติพื้นฐานโพลิเมอร์  
คุณสมบติัโพลิเมอร์ 
  Fundamental of polymer; types of polymer; fundamental of polymer properties; 
polymer properties 
 
 522432  เทคโนโลยโีพลิเมอร์     3 (3-0-6)  
  Polymer Technology 
  กระบวนการข้ึนรูปโพลิเมอร์  การประยกุตใ์ชโ้พลิเมอร์ในอุตสาหกรรม 
  Polymer molding processes, application of polymer for industries 
 
 522433  เทคโนโลยยีาง      3 (3-0-6)  
   Rubber Technology 
  สมบติัของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  เทคโนโลยีการข้ึนรูป  ผลิตภณัฑ์จาก
ยาง  และการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม 
  Properties of natural and synthetic rubbers, molding technology, rubber products 
and application of rubber in industries 
 
 522434 มาตรฐานผลิตภณัฑย์าง      3 (3-0-6) 
  Standards for Rubber Products 
  ศึกษาคุณลกัษณะในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางแต่ละชนิด  มาตรฐานการผลิต  
มาตรฐานผลิตภณัฑ ์ คุณสมบติัท่ีตอ้งการ  การทดสอบคุณสมบติัตามมาตรฐาน   
  Studies the application and use of rubber products, standard of manufacture, 
production, needed properties, rubber products properties test 
 



 

 139 

 522435 วสัดุพลาสติก       3 (3-0-6) 
  Plastic Materials  
  ศึกษาวิธีการเตรียมมอนอเมอร์  ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั  โครงสร้างและสมบติั
ของวสัดุพลาสติก  ขั้นตอนการผลิต  และการน าไปใช ้
  Studies monomer preparation, polymerization reaction, structures and properties 
of plastic materials, manufacturing steps and application 
 
 522436 วทิยาศาสตร์เส้นใย      3 (3-0-6) 
  Textile Science 
  ศึกษาองค์ประกอบ  โครงสร้าง  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเส้นใย  
วตัถุดิบท่ีน ามาผลิตเส้นใย  จ  าแนกชนิดของเส้นใย 
  Studies component, structure, physical properties and chemical properties of 
textiles, raw materials for the textile production, classification of textiles. 
 
 522437 ความปลอดภยัในอุตสาหกรรมเคมี    3(3-0-6) 
  Safety in Chemical Industries 
  แนวความคิดและค าจ ากดัความและความปลอดภยัในอุตสาหกรรมเคมี  การจดัการ 
ความปลอดภยัของกระบวนการเคมี  พิษวิทยาและสุขลกัษณะในอุตสาหกรรมเคมี การกระจายสารพิษ การ
ระเบิดและการติดไฟ  การบ่งช้ีความเส่ียงและอนัตรายและการประเมินความเส่ียงในอุตสาหกรรมเคมี  
การศึกษาอุบติัเหตุและการป้องกนัอุบติัเหตุ  
  Ideas, definitions and safety in chemical industries; chemical process safety 
management; toxicology and hygiene in chemical industries; toxic dispersion, explosion and fire; risk 
indication and estimation in chemical industries; studies of accidents and protections 
 
 522438 เทคโนโลยสีะอาด     3(3-0-6) 
  Clean Technology 
  พื้นฐานเทคโนโลยสีะอาด  การป้องกนัมลภาวะในกระบวนการอุตสาหกรรม  หลกั
และการประยุกตใ์นกระบวนการและการออกแบบเคร่ืองมือ  การลดปริมาณของเสีย  การวิเคราะห์วฏัจกัร
ชีวติ  หวัขอ้ปัจจุบนักบัเทคโนโลยสีะอาด    
  Fundamental of clean technology, protection of pollutions in the processes, 
theories and apply for processes and machinery design; waste reduction; life cycle assessment; present 
topic on clean technology 
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 522439  เทคโนโลยปิีโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ   3 (3-0-6) 
  Petroleum Technology and Natural Gas 
  คุณลักษณะของก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนัดิบ กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีใน
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม ผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการกลัน่น ้ามนัและการแยกก๊าซธรรมชาติ  
และคุณสมบติัทางเคมีและทางกายภาพ  
  Explanation of natural gas and crude oil; chemical processes in natural gas and 
petroleum process; product from the refinery process; chemical and physical properties of petroleum 
products 
 
 522441  วศิวกรรมปฏิกิริยาววิธิพนัธ์ุเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
  Introduction to Heterogeneous Reaction Engineering 
   ค  าจ  ากัดความของตวัเร่งปฏิกิริยา หลักการพื้นฐานของตวัเร่งปฏิกิริยา การเร่ง
ปฏิกิริยาในแง่ของจลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ การประยุกตใ์ชต้วัเร่งปฏิกิริยาในแง่ของอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
  Definition of catalysis, fundamental of catalysis; kinetics and thermodynamic of 
catalytic reaction; application of catalysis for the petroleum industry and other industries 
 
 522442  หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยเีคมี 1   3 (3-0-6)  
  Selected Topics in Chemical Technology I 
  ความรู้ใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึน และมีความเก่ียวขอ้งกบัสาขาเทคโนโลยเีคมี 
  Innovative information related to chemical technology field 
   
 522443 เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม      3 (3-0-6) 
  Environmental Technology 
  ศึกษาแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต  วิธีป้องกนัมลพิษ  มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ  น ้ าทิ้ง  และขยะของแข็ง  เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ  การตกตะกอน  การลอยตวั  การผสม  
การเพิ่มขนาดตะกอน  การกรอง  การแลกเปล่ียนอิออน  การฆ่าเช้ือโรค  การก าจดัฝุ่ น  การฝังกลบ  การเก็บ
ตวัอยา่งมลพิษทางเสียง ทางน ้า ทางอากาศ และสารพิษ 
  Studies the source of pollution that hazardous to human being and organisms; 
pollution protections; quality standards of air, discharge wastewater and solid waste; pollution control 
technology, sedimentation, flocculation, mixing, precipitate size growing, filtration, ion exchange, 
bactericides, dust removal system, landfill, sample collection; noise, wastewater, air, hazardous waste 
pollution 



 

 141 

 
 522444 เทคโนโลยกีารหมกั      3 (3-0-6) 
  Fermentation Technology 
  ศึกษาจุลินทรีย์สายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีใช้ในการหมกั สภาวะท่ีเหมาะสมในการหมกั  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การหมกั  วตัถุดิบและผลิตภณัฑจ์ากการหมกั 
  Studies microorganism species for fermentations; suitable fermentation 
conditions; apparatus and equipments for fermentations; raw materials and products from fermentations 
 
 522445 เทคโนโลยอีาหาร      3 (3-0-6) 
  Food Technology 
  ศึกษาหลกัการเก่ียวกบักระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหารโดยวิธีการต่างๆ  
สาเหตุของการเส่ือมสภาพของอาหาร  วิธีการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร  ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการแปรรูป
และการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ 
  Introduction to food technologies and processing, with emphasis on the science of 
food and the technology of food preservation from harvest through processing and packaging to 
distribution and consumer utilization; quality characteristics of food products; by product from food 
processing process and products quality control 
  
 522446 เทคโนโลยสีียอ้ม       3 (3-0-6) 
  Dyeing Technology 
  ศึกษาประเภทและจ าแนกสียอ้ม  การสังเคราะห์  การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม    
เส้นใย  เทคนิคและกลไกการยอ้มสี  การพฒันาคุณภาพสียอ้มส าหรับเส้นใย  การตกแต่งสียอ้มดว้ยวิธีต่างๆ  
การวเิคราะห์คุณภาพสียอ้ม และศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมสียอ้มต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  Studies types and classification of dyes; synthetic; applications of dyes in 
industries; techniques and mechanisms of textile dyeing; improvement of dyes for textile; finishing; 
analysis of dye properties; studies of effect of dyes effluent to the environments 
 
 522447 การอนุรักษพ์ลงังานความร้อน     3 (3-0-6) 
  Conservation of Energy 
  การอนุรักษพ์ลงังานส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีให้ความร้อน  การน าพลงังาน
กลบัมาใช้ใหม่  การใช้พลงังานความร้อนร่วม  อุปกรณ์และเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์พลงังานความร้อน  
เทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลงังานความร้อนและกรณีตวัอยา่ง  การค านวณหาอตัราการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงให้
เหมาะสม 
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  Conservation of energy for heat generator machines and equipments, reuse of 
thermal mass, combined thermal energy; thermal mass analyzer tools;  thermal analysis techniques and 
case studies; calculation of suitable combustion rate 
 
 522448 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยเีคมี 2      3 (3-0-6)  
  Selected Topics in Chemical Technology II 
  ความรู้ใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึน และมีความเก่ียวขอ้งกบัสาขาเทคโนโลยเีคมี 
  Innovative information related to chemical technology field 
  
 522493 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยเีคมี    3 (0-9-3) 
  Chemical Technology Independent Study 
  การศึกษาหวัขอ้ทางเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม โดยนกัศึกษาจะตอ้งศึกษา 
ท าการคน้ควา้วจิยั น าเสนอโครงงานเพื่อพฒันาส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึนหรือเป็นการสร้างนวตักรรม   ตอ้งมีการ
เขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์และตอ้งมีการสอบปากเปล่า 
  Studies technology management topics, the students must conduct the research to 
improve or to innovate in chemical technology; full report and oral defense must be done. 
 
 522494 โครงงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีคมี   3 (0-9-3) 
   Chemical Technology Research and Development Project 
  การศึกษาดว้ยตนเองส าหรับหัวขอ้วิจยัพิเศษ  หรืองานวิจยัสั้น ๆ กบัคณาจารยแ์ละ
ภาคอุตสาหกรรม 
  Self study for special topics or short research with professors or industry sector 
 
 522495 การฝึกงานทางอุตสาหกรรมเคมี     6 (0-18-6) 
  Practical Training in Chemical Industry 
  การฝึกงานทาง อุตสาหกรรมเคมี   นิ สิตต้องได้รับการฝึกงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงาน  ตอ้งส่งรายงาน  มีการประเมินผล
ระหวา่งการฝึกงาน 
  Practical training in chemical industry, the students must gain internship in 
factory and must be approved from practical training committee, submit the report and evaluation during 
internship period. 
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 522496 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยเีคมี   1 (0-3-1) 
  Chemical Technology Experience Training   
  การฝึกประสบการณ์ทัว่ไปอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ ในสาขาวชิาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวชิาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกประสบการณ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  Experience training must be done at least 30 days of day work, in their study field 
or relate to the subjects that were taken, the internship must be approved from the department’s 
committees, student must submit progress reports during internship period and present overall progress to 
the department’s committees. 

Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U)  
 
 522497 การฝึกงานทางเทคโนโลยเีคมี    2 (0-6-2) 
  Chamical Technology Practical Training   
  การฝึกงานอยา่งน้อย 45 วนัท าการ ในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกหรือมีความสัมพนัธ์
กบัวิชาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะตอ้งส่ง
รายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกงานพร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  Experience training must be done at least 45 days of day work, in their study field 
or relate to the subjects that were taken, the internship must be approved from the department’s 
committees, student must submit progress reports during internship period and present overall progress to 
the department’s committees. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
 
 522498   การฝึกงานสหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยเีคมี 1  3 (0-9-3) 
  Practical Training Co-operative for Chemical Technology I 
  การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 60 วนัท าการ ในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวิชาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน 
นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกงานพร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  Practice training co-operative must be done at least 60 days of day work, in their 
study field or relate to the subjects that were taken, the internship must be approved from the department’s 
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committees, student must submit progress reports during internship period and present overall progress to 
the department’s committees. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
 
 522499  การฝึกงานสหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยเีคมี 2        3 (0-9-3) 
  Practical Training Co-operative for Chemical Technology II 
  การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 60 วนัท าการ ในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวิชาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน 
นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกงานพร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  Practice training co-operative must be done at least 60 days of day work, in their 
study field or relate to the subjects that were taken, the internship must be approved from the department’s 
committees, student must submit progress reports during internship period and present overall progress to 
the department’s committees. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
 

กลุ่ม 4 เทคโนโลยอีุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
 523141 การฝึกประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมยานยนต์ 1 (0-3-1) 
  Automotive Industrial Experience Training 
  การฝึกประสบการณ์ทัว่ไปอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ ในสาขาวชิาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวชิาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกประสบการณ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  Students are required to obtain experience training in their chosen courses or 
related to the learning basic subjects for not less than 30 days. The experience training course must be 
approved by the training committees appointed by the Department. Students must submit the performance 
reports at the end of the training period as well as present to the committees.  
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U). 
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 523241 การฝึกงานทางอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 (0-6-2) 
  Automotive Industrial Pracitical Training 
  การฝึกงานอยา่งน้อย 45 วนัท าการ ในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกหรือมีความสัมพนัธ์
กบัวิชาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะตอ้งส่ง
รายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกงานพร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน  
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  Students are required to obtain practical training in their chosen courses or related 
to the learning basic subjects for not less than 45 days. The experience training course must be approved 
by the training committees. Students must submit the performance reports at the end of the training period 
as well as present to the committees.   
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U). 

 
 523331     การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ 3 (3-0-6) 
  Automotive Pollution Control 
  ศึกษามลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากยานยนต ์  วธีิการควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจากยานยนตท์ั้ง
มลภาวะดา้นอากาศ  มลภาวะดา้นเสียง  มลภาวะดา้นความร้อน  การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะ  
การศึกษาเทคโนโลยสีมยัใหม่ดา้นการควบคุมมลภาวะ 
  Education pollution caused by vehicles, how to control pollution caused by 
automobile pollution in the air, pollution voice, thermal pollution, pollution control system design, modern 
education technology in pollution control 
 
 523332 ความปลอดภยัของยานยนต ์ 3 (3-0-6) 
  Automotive Safety 
  ศึกษาการออกแบบยานยนตเ์พื่อความปลอดภยั  การออกแบบเพื่อรับการชนดา้นหนา้  
การชนดา้นขา้ง  การชนดา้นหลงั  การพลิกคว  ่า  การออกแบบระบบป้อนเช้ือเพลิงให้ปลอดภยัภายใตอุ้บติัเหตุ  
การออกแบบอุปกรณ์ภายในยานยนตเ์พื่อเพิ่มความปลอดภยั  อุปกรณ์สมยัใหม่เพื่อเสริมความปลอดภยั 
  Design for automotive safety, designed to get people in front, the people side, the 
people behind the turn to enter the fuel system design for safety under accident, within automotive design 
to increase safety, modern equipment to enhance security 
 
 523333     ระบบตรวจจบัและแสดงผลในยานยนต์ 3 (3-0-6) 
  Automotive Sensoring and Display System  
  การศึกษาระบบเคร่ืองวดัท่ีใชใ้นยานยนต ์  เคร่ืองวดัในระบบการจ่ายเช้ือเพลิง  
เคร่ืองมือวดัในระบบส่งก าลงั  เคร่ืองวดัในระบบการปรับอากาศ  ระบบตรวจจบัการเคล่ือนท่ี  ระบบ
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ตรวจจบัการหา้มลอ้  ระบบการแสดงผลในยานยนต ์  การแจง้เตือน  ระบบการป้องกนัความเสียหายจากการ
ท างานผดิพลาดของระบบเชิงกลและระบบไฟฟ้า 

    Educational measurement systems used in automobiles, measure the fuel 
dispensing system, measuring the transmission system, meter in the air conditioning system, motion 
detection, detection braking, display system in the vehicle alerts the system to prevent damage from faulty 
work mechanical and electrical systems 
  
 523334     หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต ์ 3 (3-0-6) 
  Electronics Controlled Unit for Automotive 
  การศึกษาหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาเซนเซอร์ท่ีจ  าเป็นในการควบคุม  การ
รับส่งขอ้มูลของเซนเซอร์และระบบควบคุม  ตรรกะของการควบคุมระบบยานยนต ์  ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการควบคุมยานยนต ์  ระบบกระตุน้ทางกล  ระบบกระตุน้ทางไฟฟ้า  ระบบการป้อนกลบัการควบคุมใน
ยานยนต ์
  Educational electronic control unit. education sensors needed to control, the data 
of sensor and control systems, logic control system of vehicles, electronic control systems for automobiles, 
mechanical fuel system, stimulate electrical system, feedback control systems in vehicles 
 
 523335     หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Industrial Robot 
  บทน าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  ทบทวนการควบคุมแบบป้อนกลบั  การควบคุมใน
ระบบคาทีเซียนและระบบขอ้ต่อ  กลยุทธ์ในการควบคุมการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม  การควบคุม
ต าแหน่งอุตสาหกรรมของแขนหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมชนิดขอ้ต่อเดียว  การควบคุมการเคล่ือนท่ีของแขนหุ่น
ส าหรับงานขนส่งล าเลียงด้วยสายพานล าเลียง ตวัขบัของแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  อุปกรณ์วดัส าหรับ
หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
  Introduction industrial robots, review of feedback control, control system expert 
and spot joints, strategy in motion control of industrial robots, position control of industrial robotic arms 
industry type joints only, the motion control of robotic arm for transport by conveyor belt conveyor, the 
driver of the industrial robot arm, measurement equipment for industrial robots 
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 523336 เทคโนโลยยีานยนตข์ั้นสูง 3 (3-0-6) 
  Advanced Automotive Technology 
  ศึกษาระบบความปลอดภยัในระบบยานยนต ์  การออกแบบลกัษณะรถยนต ์  ศึกษา
ระบบการขบัเคล่ือนและเคร่ืองยนตส์มยัใหม่  เช่น  เคร่ืองยนตไ์ฟฟ้า  การใชพ้ลงังานทดแทนในยานยนต ์ 
ยานยนตท่ี์ใชท้ั้งน ้ามนัและไฟฟ้า  ระบบเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ 
  Education systems, automotive safety systems, vehicle design characteristics, 
education system and engines driving electric motor such as modern, the use of renewable energy in 
automobiles, vehicles that use both oil and electricity, modern automotive technology systems  
 
 523337     ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยยีานยนต์ 3 (3-0-6) 
  Special Problems in Automotive Technology 
  การศึกษาหรือคน้ควา้ปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผูส้อน   ด้วยความ
เห็นชอบของหวัหนา้สาขาวิชา  งานดงักล่าวจะตอ้งส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยตอ้งส่งเอกสารรายงาน  
เพื่อเก็บรักษาไวท่ี้สาขาวชิาและตอ้งมีการสอบปากเปล่า 
  Specific problems or research assignments from teachers, with approval of the 
head of disciplines, work will be completed in one semester, the need to send reports, to preserve the 
required disciplines and oral examination 
  
 523338     โครงงานวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ 3 (0-9-0) 
  Automotive Industry Research and Development Project 
  การศึกษาดว้ยตนเองส าหรับหวัขอ้วิจยัพิเศษ  หรืองานวิจยัสั้น ๆ กบัคณาจารยแ์ละ
ภาคอุตสาหกรรม 
  Self-study for special research topics, or short on faculty research and industry 
 
 523444     สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน 6 (0-18-6) 
  Co-operative Education for Automotive Industry and  
  Automotive Part Technology 
  การฝึกงานสหกิจศึกษาอยา่งนอ้ย 120 วนัท าการ ในสาขาวชิาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวชิาเฉพาะดา้นท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ฝึกงาน นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกงาน พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการการ
ฝึกงาน 

   เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
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  The united mission study internship of at least 120 days in their chosen subject or 
subjects is associated with specific areas to study, the internship must be approved by the internship 
committee, students must submit performance reports during the internship, as well as provide job training 
to the board. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
 
 523445  หวัขอ้ศึกษาขั้นสูงทางเทคโนโลยยีานยนต ์   3 (3-0-6) 
  Advanced Topics in Automotive Technology 
  หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะนั้ น หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของ
วศิวกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน 
  Self-study for interest or new develop topics of automotive and parts engineering. 
 

กลุ่ม 5 เทคโนโลยกีารจัดการพลงังาน 
 523150 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  2 (1-3-2) 
  Drawing for Industrial Technology 
  การเขียนตวัอกัษร  ระบบการฉายภาพออโธกราฟฟิกส์  การเขียนภาพออโธกราฟ
ฟิกส์ เขียนแบบภาพพิกทอเรียล  การบอกขนาด  การเขียนภาคตดั  การสเกตภาพ 
  Lettering, orthographic projection, orthographic drawing, dimensioning, sectional 
views, sketching 
 
 523191 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 1 (0-3-1) 
  Energy Management Technology Experience Training 
  การฝึกประสบการณ์ทัว่ไปอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ ในสาขาวชิาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวชิาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกประสบการณ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  Students are required to obtain experience training in their chosen courses or 
related to the learning basic subjects for not less than 30 days. The experience training course must be 
approved by the training committees appointed by the Department. Students must submit the performance 
reports at the end of the training period as well as present to the committees.  
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U). 
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 523251 กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
  Mechanics for Industrial Technology 
                 ระบบของแรง เง่ือนไขของความสมดุล การวิเคราะห์แรงยึดเหน่ียว โครงสร้างและ
กลไกการแตกแรง แรงในคานและในสายเคเบิล แรงเสียดทาน โมเมนตข์องความเฉ่ือย กฎของนิวตนั การ
เคล่ือนท่ีเชิงเส้นและเชิงมุม งานท่ีได ้ก าลงัท่ีได ้และประสิทธิภาพทางกล 
  Force systems, Equilibrium conditions, Analysis of mutual force, Structures and 
analysis of forces, Force in beams and cables, Friction forces, Moment of inertia, Newton’s laws, Linear 
and angular motion, Work quantitative, power quantitative and Mechanic efficiency 
 
 523252 กลศาสตร์ของไหลส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
  Fluid Mechanics for Industrial Technology 
  คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและสมการ
พลงังาน สมการความต่อเน่ืองและสมการการเคล่ือนท่ี การวิเคราะห์ความเหมือนและมิติ การไหลแบบคงท่ี
ของของไหลท่ีอดัตวัไม่ได ้
  Fluid property, Statics fluid, Momentum equation and energy equation, 
Continuous equation and motion equation, Analysis of resemble and dimension, Study flow of 
incompressible fluid 
 
 523253 กลศาสตร์ของวสัดุส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
  Mechanics of Material for Industrial Technology 
  ระบบแรงและความเคน้ ความสัมพนัธ์ของความเค้นและความเครียด ปัญหาแบบ
ภาระตามแนวท่ีรวมถึงปัญหาแบบแกไ้ม่ไดท้างสถิตยศาสตร์  และการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ความเคน้ใน
คาน แรงเฉือนและโมเมนตด์ดั การแอ่นตวัของคาน การบิด การโก่งของเสา  
  Force systems and stress, Relation of stress and strain, Axially loaded members 
and statically indeterminate problem, Thermal effects, Stress in beam, Shear forces and bending moments, 
Deflections of beams, Torsion, Buckling of columns 
 
 523291 การฝึกงานทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน  2 (0-6-2) 
  Energy Management Technology Practical Training 
  การฝึกงานอยา่งน้อย 45 วนัท าการ ในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกหรือมีความสัมพนัธ์
กบัวิชาพื้นฐานท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะตอ้งส่ง
รายงานผลการด าเนินงานระหวา่งการฝึกงานพร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน  
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
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  Students are required to obtain practical training in their chosen courses or related 
to the learning basic subjects for not less than 45 days. The experience training course must be approved 
by the training committees. Students must submit the performance reports at the end of the training period 
as well as present to the committees.   
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U). 
 
 523375 เช้ือเพลิง       2 (2-0-4) 
  Fuel 
  ศึกษาแหล่งก า เ นิดและชนิดของ เ ช้ื อ เพ ลิง  โครงส ร้ างอะตอมของสาร
ไฮโดรคาร์บอน การศึกษาคุณสมบติัของวสัดุท่ีจะน ามาเป็นเช้ือเพลิง การปรับปรุงคุณสมบติัก่อนการใชง้าน 
การท าน ้ ามนัดิบและเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติให้บริสุทธ์ิ กระบวนการกลัน่น ้ ามนัและผลิตภณัฑ์จากการกลัน่ 
คุณสมบติัมาตรฐานของเช้ือเพลิง การวิเคราะห์พลงังานท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและการปลดปล่อย
มลภาวะ การเลือกใชเ้ช้ือเพลิงทดแทนส าหรับอนาคต 
  Fuel types and sources. Atomic structure of hydrocarbon. Properties of material 
used as fuel and improving. Crude oil and natural gas purification. Process of refinery and product.  
Standard of fuel properties. Analysis of energy and emissions from fuel combustion. Alternative fuel in the 
future 
  
 523376 เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน     3 (3-0-6) 
  Internal Combustion Engines 
  ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ และการประยุกต์ใช้งานของ
เคร่ืองยนต์สันดาปภายในวฏัจกัรการท างานของเคร่ืองยนต์ การผสมกนัระหว่างเช้ือเพลิงกบัอากาศ การ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงประสิทธิภาพความร้อน การฉีดเช้ือเพลิง การสันดาป การเกิดมลภาวะจากเคร่ืองยนต ์และ
การวเิคราะห์สมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ 
  Basic principles of thermodynamics. Application of internal combustion engine 
cycle. Mixing between fuel with air. Waste fuel and efficiency. Injection fuel. Combustion. Pollutant and 
analysis of engine performance 
 
 523377 เทคโนโลยกีารขนถ่าย     2 (2-0-4) 
  Handling Technology 
  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการขนถ่าย ไดแ้ก่ ลิฟต ์บนัไดเล่ือน และสายพาน
ล าเลียง ชนิดของลิฟตป์ระเภทต่าง ๆ ระบบการขบัเคล่ือน ระบบเบรก ระบบป้องกนัทั้งทางกลและทางไฟฟ้า 
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ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน การแบ่งกลุ่มของลิฟต์เพื่อการใช้งานท่ีเหมาะสม การติดตั้งบ ารุงรักษาลิฟต์ บนัได
เล่ือน และสายพานล าเลียง 
  Study and practice about the handing system: elevators, escalators and conveyor 
belt. Types of elevator. Moving systems, brake systems. Mechanical and electrical protection systems. The 
emergency systems and equipments. Installation and maintenance of elevators, escalator and conveyor belt 
 
 523381 ช้ืนส่วนเคร่ืองจกัรกล     3 (3-0-6) 
  Machine Elements 
  พิกดัความเผื่อในงานสวมประกอบ การยึดช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลด้วยสลกั โบลท์
และหมุดย  ้า การยดึ เพลาและดุมลอ้ คปัปลิงและคลทัซ์ โซ่ สายพาน แบร่ิง เฟืองและชุดเฟืองทด 
  Tolerance of fastener, Machine assemblies with latch, bolts, and rivets, Shafts and 
hub, coupling and clutch, Chain, Belt, Bearing, Gear and Gear reduction 
 
 523382 เคร่ืองจกัรกลในโรงงาน     3 (3-0-6) 
  Industrial Machine 
  การก าหนดล าดบัขั้นผลิต และผลิตช้ินส่วนเคร่ืองมือกล ลูกเบ้ียว สกรู เฟือง ราง
เล่ือนตามแบบก าหนด โดยใชเ้คร่ืองมือกลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
  Set production order. Component of machine tools, cam, screw, gear, track 
moving using properly machine 
 
 523383 การออกแบบเคร่ืองจกัรกล    3 (3-0-6) 
  Machine Design 
  พื้นฐานการออกแบบเคร่ืองกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกลอยา่งง่าย รอยต่อดว้ยหมุดย  ้า การยึดดว้ยสลกัเกลียว ล่ิมและสลกั เพลา สกรูส่งก าลงั เฟืองตรง 
เจอร์นลัแบร่ิง โรลล่ิงแบร่ิง เบรคและคลตัซ์ สายพานและโซ่  
  Fundamental of  mechanical design. theory of failure. Design a simple machine 
parts. Rivetd joint, bolt fastener, Latch pin, shaft, screw transmission, direct gear, fournal bearings, rolling 
bearings, brake and crush, belt and chain 
 
 523384 การบริการระบบไอน ้าอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
  Industrial Steam System Service  
  ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบไอน ้ าอุตสาหกรรม การใช้ไอน ้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การติดตั้งตรวจสอบสภาพการใชง้านและการบ ารุงรักษาระบบไอน ้า 
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  Operating services in industrial steam systems. Steam management. Installation, 
monitoring and maintainance of steam systems 
 
 523391 การฝึกปฏิบติังานการจดัการพลงังาน 1   3 (0-9-3) 
  Energy Mnangement Internship I 
  การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วนัท าการ ในหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาของตน การฝึกปฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ฝึกปฏิบติังานของภาควชิา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  Students are required to obtain practical training in related to their courses in 
industrial plant for not less than 60 days. The internship course must be approved by the training 
committees appointed by the Department. Students must submit a report at the end of the training period as 
well as present to the committees. 
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U). 
 

 523392 การฝึกปฏิบติังานการจดัการพลงังาน 2   3 (0-9-3) 
  Energy Mnangement Internship II 
  การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วนัท าการ ในหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาของตน การฝึกปฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ฝึกปฏิบติังานของภาควชิา นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
  Students are required to obtain practical training in related to their courses in 
industrial plant for not less than 60 days. The internship course must be approved by the training 
committees appointed by the Department. Students must submit a report at the end of the training period as 
well as present to the committees.  
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U). 
 

 523393 สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน  6 (0-18-6) 
  Co-operative Education for Energy Management technology 
  การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 120 วนัท าการ ในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัวิชาเฉพาะดา้นท่ีเรียนมา การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน 
นิสิตจะตอ้งส่งรายงานผลการด าเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน
หลงัจากเสร็จส้ินการฝึกงานแลว้ 
  เง่ือนไขการใหเ้กรด: ผา่น (S) หรือไม่ผา่น (U) 
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  Students are required to obtain training in their chosen courses or related to the 
learning subjects for not less than 120 days. The training course must be approved by training committees. 
Students must submit the performance reports and present to the committees at the end of the training 
period.  
  Grading criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U). 
 
 523471 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์     3 (3-0-6) 
  Pneumetics and Hydraulics 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ของระบบของนิวเมติกส์และไฮดรอลิก วิเคราะห์ ออกแบบ
ระบบควบคุม ศึกษาอุปกรณ์ควบคุมแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก การเลือกใช้เคร่ืองควบคุม การปรับ
ค่าพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้เคร่ืองควบคุม กระบวนการ การบ ารุงรักษา การตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ขดัขอ้งของวงจรและการท างานของอุปกรณ์ 
  Basic principles of pneumatic and hydraulic systems. analysis and design 
pneumatic and hydraulic control systems. Pneumatic and hydraulic control equipments. Adjustment 
parameters. Process control application, maintenance, monitoring and correcting the disruption of circuits 
and operation of equipment 
 
 523472 เคร่ืองมือกล      3 (3-0-6) 
  Machine Tools 
  ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการท างานและโครงสร้างของเคร่ืองมือกลต่างๆ หลกัการตดั
เฉือนโลหะ ค านวณแรงต่างๆ ในการตดัเฉือน การวเิคราะห์การตดัเฉือนจากเศษท่ีเกิดข้ึนจากการตดัเฉือน 
  Woring principles and structure of various machine tools. Principles of metal 
cutting. shearing Force calculation. Analysis of chip formation. 
 
 523473 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 
   Instrumentation and Process Control 
  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียน
ค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลักการท างานของเซนเซอร์ท่ีใช้วดัและ
ตรวจจบัความเร็ว ความดนั อุณหภูมิ อตัราการไหล ระดบั น ้ าหนกั แสง อุปกรณ์ควบคุมตวัตั้งเวลา ตวันบั 
การน าเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม
แบบต่าง ๆ 
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  Structur of program mable  controller. Write command control program mable 
controller. Principle of measuring sensor: speed, pressure, temperature, fluid flow, level, weight, light. 
Timing and counting controller. Program controller and computer applications with sensor and control 
devices 
 
 523474 การวางผงัโรงงาน     2 (2-0-4) 
  Plant Layout 
  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการวางผงัโรงงาน จดัท าแผนภูมิกระบวนการผลิต 
แผนภูมิความสัมพนัธ์ของกิจกรรม แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต แผนภาพความสัมพนัธ์ของเน้ือท่ี 
ออกแบบผงัโรงงาน  การติดตั้งเคร่ืองจกัรกล 
  Principles of  plant layout. Process and relationship chart. Flow process  chart. 
The relationship chart of space. Facility design plan.  Installation machine 
 
 523475 การจดัการพลงังานในระบบขนส่ง    3 (3-0-6) 
  Energy Management in Transportation 
  ระบบการขนส่ง : การเปรียบเทียบทางเลือก ขอ้ก าหนดของรัฐ องค์ประกอบการ
ขนส่งการบริการการขนส่ง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง: ตน้ทุนและราคา การประเมินโครงการ การใชพ้ลงังาน
ในการขนส่ง ประสิทธิภาพเชิงพลงังานของระบบต่างๆ การวดัและแนวทางของการประหยดัท่ีสอดคลอ้งกบั
ดา้นวศิวกรรม การจดัการการขนส่ง การจดัการระบบจราจร รูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานและเมือง 
  Transportation: energy comparison choices, terms of government, transportation 
elements and services. Transportation economics: cost and price, project evaluation, energy in 
transportation, energy efficiency in systems, energy conservation plan, transportation management, traffic 
management system, forms of infrastructure and city 
 
 523476 การจดัการพลงังานในอุตสาหกรรม   2 (2-0-4) 
  Energy Management System in Industry 
   ศึกษาหลักการของระบบการใช้พลังงานความร้อน และไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม การท าบญัชีพลงังาน การตรวจสอบ เก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ การปรับปรุงการใช้พลงังาน การบ ารุงรักษา และพระราชบญัญติัการ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานรวมทั้งการค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  Principles of thermal and electrical systems in industries. Energy account. Data 
monitoring, collecting and analyzing in energy. Performance monitoring of machinery equipment. 
Improving and maintenance the equipments. Energy conservation and consideration environmental impact 
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 523477 เทคโนโลยรีะบบอาคาร     3 (3-0-6) 
  Building System Technology 
  ศึกษาและปฏิบติัระบบปฏิบติักรอาคาร การท างานของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในงาน
ระบบติดตั้ง ถอดประกอบและตรวจสอบ เพื่อบ ารุงรักษาในงานระบบอาคาร: ระบบเรียกพยาบาล, สายดิน
แบบพิเศษ, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบจ่ายน ้ าร้อน, ระบบเสียงและการฉายภาพ, ค์การ์ดและรีเลย,์ 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง, เคร่ืองสูบน ้ าและเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง, ระบบหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ และการ
อนุรักษพ์ลงังานในอาคาร 
  Study and practice in the building operating systems and equipments.  
Installation, reinstallation and inspection for maintaining the building systems : nurse call system, special 
ground wire, computer networks, hot water supply systems, sound and presentation, key card and relay, 
backup generator,  pump & fire pump, ventilation system and energy conservation in building 
 
 523478 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 1  3 (3-0-6) 
  Special Topics for Energy Management Technology I 
  ศึกษาเพิ่มเติมในหวัขอ้อนัเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัและอนาคต และเป็นพฒันาการ
ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสาขาเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 
  Further study in present and future interesting topics about new development in 
energy management technology. 
 
 523479 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 2  3 (3-0-6) 
  Special Topics for Energy Management Technology II 
  ศึกษาเพิ่มเติมในหวัขอ้อนัเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัและอนาคต และเป็นพฒันาการ
ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสาขาเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 
  Further study in present and future interesting topics about new development in 
energy management technology 
 
 523480 โครงงานวจิยัและพฒันาทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 3 (0-9-3) 
  Energy Management Technology Research and Development Project 
  การศึกษาดว้ยตนเองส าหรับหัวขอ้วิจยัพิเศษ หรืองานวิจยัสั้ น ๆ กบัคณาจารยแ์ละ
ภาคอุตสาหกรรม 
   Self-study for special topics or short research with the researchers and industrial sectors 
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กลุ่ม 6 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิกส์ 
 524431 พื้นฐานเทคโนโลยไีมโครโพรเซสเซอร์   2 (2-0-4) 
  Fundamental of Microprocessor Technology 
  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ สัญญาณและกระบวนการ
ท างาน  ต่าง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบสัและการเช่ือมต่อไมโครโพรเซสเซอร์กบัหน่วยความจ า
และอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต หลักการรับและส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก การอินเทอร์รัพต์และ
กระบวนการดีเอ็มเอ การอา้งต าแหน่ง ชุดค าสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโคร
โพรเซสเซอร์ หลกัการออกแบบวงจรเช่ือมต่อระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์กบัชิพสนับสนุน การแปลง
สัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล 
  Structure and architecture of microprocessor, signals and working processes of 
microprocessor, bus system and connecting microprocessor with memory unit and input-output devices, 
the principals of information receiving and transmitting with external devices, interrupting and DMA 
process, addressing, coding and writing Assembly program for microprocessor, the principals of 
connecting circuit between microprocessor and chip support design, and decoding signal between analog 
and digital 
 
 524432 พื้นฐานเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมติัเบ้ืองตน้  3 (3-0-6) 
  Fundamental of Automatic Control Technology 
  พื้นฐานในการควบคุมอตัโนมติั ศพัทเ์ฉพาะของการควบคุมอตัโนมติั คณิตศาสตร์
ท่ีใชใ้นการควบคุมอตัโนมติั คุณลกัษณะของระบบควบคุม ฟังก์ชัน่การควบคุม กิริยาควบคุม ผลตอบสนอง
การควบคุมเสถียรภาพการควบคุม ปรับแต่งค่าควบคุม และปฏิบติังานการควบคุมอตัโนมติัรูปแบบต่าง ๆ 
  Fundamental of automatic control, technical terms of automatic control, 
mathematics for automatic control, control system characteristic, control function, control reaction, control 
response, control system stability, control parameter adjustment, automatic control operations 
 
 524433 พื้นฐานการควบคุมกระบวนการเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
  Fundamental of Process Control 
  หลกัการท างานของอุปกรณ์ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมเมเบิลลอจิก 
คอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมกระบวนการเบ้ืองตน้ การเลือกใช้ตวัควบคุม การปรับค่าพารามิเตอร์ของตวั
ควบคุม การประยุกต์ใช้ตวัควบคุมแต่ละแบบในกระบวนการควบคุม การบ ารุงรักษา การตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของวงจร การเช่ือมโยงเคร่ืองควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกส์กบัคอมพิวเตอร์ 
  Basic operation of electronic control equipment and programmable logic, 
controller for basic control system, controller selection, parameter adjustment of controller, controller 
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application in control system, maintenance, inspection and correction of circuit, the linkage of electronic 
control equipment and computer 
 
 524434 พื้นฐานเทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้  3 (3-0-6) 
  Fundamental of Microcontroller Technology 
  โครงสร้างระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การอ่านและการเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรและอุปกรณ์วงจรประกอบท่ีจ าเป็น การใช้งานเพื่อการทดสอบค าสั่งเขียน
โปรแกรมประยกุตใ์ชใ้นงานควบคุม ร่วมกบัอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ 
   Structure of microcontroller, reading and writing microcontroller programming, 
circuit and necessary circuit devices, the use of microcontroller together with other peripheral devices for 
testing the applied programs in controlling works 
 
 524435 พื้นฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารดว้ยไมโครเวฟ  3 (3-0-6) 
  Fundamental of Microwave Communication Technology 
  การแบ่งความถ่ีทัว่ ๆ ไป และไมโครเวฟ การกระจายคล่ืน และ คุณสมบติัคล่ืน
ไมโครเวฟ ระบบการรับ-ส่ง ไมโครเวฟ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ไมโครเวฟในการส่ือสารดาวเทียม 
  Frequency  bands separation and microwave bands, wave propagation and wave 
property, microwave transceiver, component and microwave device, applied microwave technology for 
satellite communication 
 
 524436 พื้นฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารดว้ยใยแกว้น าแสง  3 (3-0-6) 
  Fundamental of Fiber Optic Communication Technology 
  พื้นฐานการเดินทางของแสงในเส้นใยแกว้น าแสง วิธีการรับส่งสัญญาณหรือขอ้มูล
ผา่นเส้นใยแกว้น าแสง การมอดูเลต เทคนิคการมลัติเพล็กซ์ การผดิรูปของสัญญาณในเส้นใยแกว้น าแสง การ
ส่ือสารขอ้มูลดว้ยสัญญาณแสงในเส้นใยแกว้น าแสง 
  Fundamental of light propagating in fiber optics. Signal or data transmission in 
optical fibre. Modulation and multiplexing techniques. Signal distortion and degradation in optical fibre. 
Optical communication 
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 524437 พื้นฐานเทคโนโลยเีซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Fundamental of Industrial Sensors and Transducers 
  คุณสมบติั โครงสร้าง หลักการท างานและปฏิบัติการทดลอง ติดตั้ ง ปรับแต่ง 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเตอร์ท่ีใชใ้นการวดัและตรวจจบัอุณหภูมิ ความดนั อตัราการไหล 
ระดบั ความหนาแน่น ความช้ืน ความหนืด ความน า น ้าหนกั ความเร็ว แสงและเปลวไฟ สวติซ์ และอ่ืนๆ 
  Properties, structure, principal and to do experimental practice in installation, 
tuning, and maintaining sensor and transducer devices that are used in measuring and detecting 
temperature, pressure, flow rate, density level, humidity, conductivity, weight, velocity, light and flame, 
switch, and etc 
 
 524438 พื้นฐานวงจรรวมเชิงเส้นเบ้ืองตน้และการประยกุต ์ 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Linear Integrated Circuits and their Applications 
  วงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร์ ออกแบบวงจรกรองความถ่ี วงจรขยาย
สัญญาณไฟฟ้า วงจรสวิตช์ ชมิตตท์ริกเกอร์ วงจรเกต วงจรขยายสัญญาณหลายช่อง วงจรก าเนิดสัญญาณรูป
ไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ ์วงจรควบคุมแรงดนัไฟฟ้าคงท่ีและกระแสไฟฟ้าคงท่ี วงจรแปลงรูปคล่ืนสัญญาณ 
วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร์ และวงจรเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
  Differential amplifier circuit, design filter circuit, amplifier circuit, schmitt 
trigger, gate circuit, multi-stage amplifier circuit, sine wave generator, square wave generator, ramp wave 
generator, voltage regulator and current regulator circuits, wave rectifier circuit, phased-lock loop, 
synthesizer circuit, and electrical measurement circuit 
 
 524439 พื้นฐานเบ้ืองตน้ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการส่ือสาร 2 (2-0-4) 
  Fundamental of Communication Electronics 
  การทดสอบคุณสมบติัทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ ในย่านความถ่ีสูงของไดโอด
ทรานซิสเตอร์ และเฟต การวิเคราะห์และออกแบบวงจรออสซิเลเตอร์ วงจรขยายย่านความถ่ีสูงวงจรขยาย
แบบจูนด ์วงจรทวคีวามถ่ี วงจรแมชชิง และฟิลเตอร์ 
  Propoty and parameter testing, high frequency diode, transistor and FET, anlysis 
and design oscillator, high frequency amplifier, frequency multiplier, matching circuit and filter 
 
 524440 พื้นฐานเทคโนโลยวีทิย ุ    2 (2-0-4) 
  Fundamental of Radio Technology  
  วงจรและการท างานของเคร่ืองรับ-ส่ง Single Side Band เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ AM FM 
ระบบวทิยกุระจายเสียง ระบบสังเคราะห์ความถ่ี ระบบส่ือสารทางวทิยเุช่น Repeater, Mobile, Cellular ระบบ
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วทิยโุทรศพัท ์เคร่ืองมือวดัและทดสอบท่ีเก่ียวขอ้ง การวดัและใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบเคร่ืองรับส่งวิทยุส่ือสาร
ทัว่ๆ ไป ตลอดจนการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษา 
  Single side band transeciver circuit and imprementation, AM and FM transeciver, 
radio frequency broadcast system, frequncy synthesizer, redio communication system, repeater, mobile, 
cellular, redio telephone, instrument   and tester for redio transmitter, maintenance and repair  redio 
transmitter 
 
 524441  พื้นฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารเบ้ืองตน้   2 (2-0-4) 
  Fundamental of Communication Technology 
  พื้นฐานระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุส่ือสาร ระบบโทรเลข โทรพิมพ์และ
โทรภาพ ระบบส่ือสารขอ้มูลเบ้ืองตน้โครงข่ายโทรคมนาคม และเทคนิคต่างๆ ในทางการส่ือสาร 
  Fundamental of radio broadcast system, radio communication, teletext and 
telegraph, basic communication network and communication technique. 
 
 524442 พื้นฐานเทคโนโลยโีทรศพัท ์   2 (2-0-4) 
  Fundamental of Telephone Technology 
  วงจรและการท างานของเคร่ืองโทรศพัท์แบบต่าง ๆ เช่น พลัส์, DTMF ระบบ
ชุมสายโทรศพัทเ์ช่น ใชค้นด าเนินการ อตัโนมติั ระบบโทรศพัทเ์ซลลูลาร์ ระบบ ISDN 
Circuit and operating of any kind telephone such as pulse; DTMF, telephone exchange system ;  manual 
opertor  ; automatic system, cellular phone, ISDN system 
 
 524443 พื้นฐานเทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์   2 (2-0-4) 
  Fundamental of Computer Network Technology 
  การติดต่อส่ือสารระหวา่งไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ การส่งสัญญาณแบบ   
อะนาลอกและดิจิตอล OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, VPN, ATM, 
ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการส่ือสารขอ้มูลแบบต่างๆ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เช่น Hub, Switching Hub, 
Bridge, Router, Fiber Optics, Modemฯ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ การ
จดัระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ 
  The communication between microcomputers in various forms, analog and digital 
information transmission, OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, VPN 
(Virtual Private Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI, information and 
communication standards, networking devices, such as Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Fiber Optics 
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Modem, etc., setting up computer network for both hardware and software, managing network, and setting 
up various kinds of computer networks 
 
 524444  พื้นฐานเคร่ืองกลไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
  Fundamental of Electrical Machine 
  ลกัษณะสมบติัของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า 
กระแสตรง หลกัการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้า เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรสมมูลยข์องหมอ้แปลงไฟฟ้า 
การทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า การต่อหมอ้แปลงไฟฟ้าในระบบสามเฟส 
  Characteristics of DC Machines. Control of DC Machines. Principle of a 
transformer. Phasor diagram. The equivalent circuit of the transformer. Testing transformer. Connecting 
three phase transformer. 
   
 524445 การออกแบบไฟฟ้าก าลงัอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
  Industrial Power System Design 
  หลักการออกแบบพื้นฐาน แผนผงัการส่งก าลังไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การ
ประมาณโหลด การออกแบบการเดินสาย ระบบกราวด์ การค านวณกระแสลดัวงจร การท างานร่วมกนัของ
อุปกรณ์ป้องกนั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ในอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎขอ้บงัคบัและมาตรการติดตั้งระบบไฟฟ้ามาตรฐานวสท. 
  Basic design principles, Map of electricity transmission. electrical drawing, the 
estimated load, wiring system design ground-circuit current calculations, compatibility of protective 
equipment, improvement factor is cost. Emergency power systems in high buildings and industrial plants 
 
 524446 การส่องสวา่งและการประยกุต ์   3 (3-0-6) 
  Illumination and Application 
  แหล่งก าเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การส่องสว่างมูลฐาน การค านวณวิธีลูเมน 
และวธีิจุด-จุด เทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในอาคาร เทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายนอกอาคาร  
  Light sourse, light and color,  lamps, illumination, luminous flux and dot 
calculation, interior and exterior illumination technique 
 
 524447 การจดัการพลงังานไฟฟ้าอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
  Industrial Electrical Energy Management 
  ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมาย
ขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์การประหยดั
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พลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบแสงสวา่ง ระบบปรับอากาศ และในอุปกรณ์ไฟฟ้า ไดแ้ก่ การลด
ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด การแกไ้ขตวัประกอบก าลงั การลดการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้า การปรับแรงดนั
ของหมอ้แปลงไฟฟ้าดา้นแรงดนัต ่า การปรับปรุงระบบแสงสวา่ง ระบบปรับอากาศ และการใชอุ้ปกรณ์เพื่อ
การประหยดัพลงังาน เป็นตน้ ตามกฎหมายการอนุรักษพ์ลงังาน 
  Overview of power systems, Monitoring and Load monitoring Data Interpretation 
using Power in buildings and industrial Plants. The electrical charge. Analysis of electrical energy in 
electric power systems, lighting systems, air-conditioning systems. And in electrical equipment, including 
reducing the maximum power demand. Factor is resolved. Reducing the use of transformers. Adjustment 
of voltage transformers in low voltage. Improving lighting systems. Air-conditioning systems. And 
equipment to energy efficiency and energy conservation laws, etc 
 
 524448 จกัรกลไฟฟ้า และการขบัเคล่ือน ส าหรับอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
  Electrical Machines and Drive for Industrial 
  การพฒันาการขบัเคล่ือนด้วยไฟฟ้า การค านวณการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองจกัรกล
ไฟฟ้าโดยวิธีการวิเคราะห์และทางกราฟ การควบคุมเคร่ืองจกัรลากจูง การประยุกตใ์ชม้อเตอร์ไฟฟ้าในงาน 
อุตสาหกรรม เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ชนิดต่างๆ หลักการของวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า พื้นฐานทาง
กลศาสตร์เบ้ืองตน้ หลกัการของอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมอเตอร์ การควบคุมและการขบัมอเตอร์กระแสตรง 
การขบัมอเตอร์ซิงโครนสั การประยกุตใ์ชง้านต่างๆ เทคนิคชั้นสูงในการควบคุมมอเตอร์ 
  Electric drive development, calculation of electric-machines movement by means 
of analysis and graphs, control of electric drives, electric motor for industrial applications,power electronic 
switches, principle of magnetic circuits, mechanical system, principle of eletronic motor control, dc-motor 
drives,synchronous-motor drives, motor drive applications, advanced motor control technique 
 
 524449 ความรู้เบ้ืองตน้พลงังานทดแทน    3 (3-0-6) 
  Introduction to Renewable Energy 
  เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนของโลก 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีมีศกัยภาพภายในประเทศไทย หลักการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของเซลล์แสงอาทิตย ์หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของกงัหนัลม การผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซชีวมวล เป็นตน้ 
  Renewable energy technology today. Renewable energy technology in the world. 
Potential renewable energy technologies in Thailand. Principles of electric power from renewable energy. 
Basic principles of solar cells work. Basic principles of wind turbine works. Electricity production from 
biomass gas, etc 
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 524450 อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า วงจร และการประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
  Semiconductor Device, Circuit and Application 
  ฟิ สิกส์ของสาร ก่ึงตัวน า เ บ้ืองต้น   ไดโอด  วงจรเ รียงกระแสแบบต่างๆ  
ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์จงัชนั หลกัการของวงจรขยายสัญญาณ  การจดัไบอสั  การวิเคราะห์สัญญาณ
ขนาดเล็ก  ฟิลดเ์อฟ็เฟ็กทรานซิสเตอร์  และวงจรประยกุตต่์างๆ  การประยกุตใ์ชง้านในอุตสาหกรรม 
  Physic of semiconductor, diode, rectifier circuit, bipolar transistor, amplifier, 
transistor biasing, analysis of small-signal transistor, field-effect transistor,  apply circuit to industrial 
application  
 
 524451 ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 
  Control System in Industrial 
  การควบคุมระบบปิดและระบบปิด ฟังชัน่การถ่ายโอน กราฟการไหลของสัญญาณ
การควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมแบบป้อนตรง การวิเคราะห์โดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี การ
ออกแบบระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบ การชดเชย ระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบจ าลองของพลวตั 
การตอบสนองของพลวตั คุณสมบติัพื้นฐานของระบบป้อนกลบัวิธีการออกแบบโดยใช้ทางเดินของราก 
วธีิการออกแบบโดยการตอบสนองเชิงความถ่ีการออกแบบในเสตท-สเปซ การควบคุมดิจิตอล การออกแบบ
ระบบควบคุม หลกัการและกรณีศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
  Closed-loop and open-loop systems, transfer function, signal flow graph, 
feedback control, direct control, time and frequency domain analysis, control system design, system 
stability, PID system compensation, model of dynamical system, dynamical system response, fundamental 
of feedback system, root locus design, frequency response design, state space design, digital control, 
control system design, principle and case study in industrial sector 
 
 524452 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัและการประยกุต ์  3 (3-0-6) 
  Power Electronics and Application 
  คุณลกัษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัต่างๆ ไดโอดก าลงั เอสซีอาร์ จีทีโอ 
ทรานซิสเตอร์สองหวัต่อก าลงั มอสเฟสก าลงัไอจีทีบี คุณสมบติัของสารแม่เหล็กและแกนหมอ้นแปลงก าลงั 
แกนเฟอไรท ์แกนผงเหล็กอดั เคร่ืองแปลงผนั เคร่ืองแปลงผนักระแสสลบัเป็นกระแสตรง เคร่ืองแปลงผนัไซ
โคล เคร่ืองผกผนั การขบัมอเตอร์ด้วยโซลิคเสตต การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์
เหน่ียวน า การควบคุมมอเตอร์ซิงโครนสั 
  Characteristics of power switching devices, power diode, SCR, GTO, bipolar 
power transistor, power MOSFET, IGBT, properties of ferromagnetic and power transformer core, ferrite 
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core, iron powder core, converter, AC to DC converter, cycloconverter, inverters, solid-state motor drives, 
control of DC motor, control of induction motor,control of synchronous motor 
 
 524453 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์     3 (3-0-6) 
  Microelectronics 
  วสัดุสารก่ึงตวัน า รอยสัมผสัส าหรับอุปกรณ์และวงจรรวม การปลูกผลึกเด่ียวของ
วสัดุก่ึงตวัน าต่างๆ ความน าไฟฟ้าของฟิล์มบาง โครงสร้างผลึกหลายรูป วสัดุประเภทโลหะ การสร้างและ
สมบติัของฟิล์มฉนวน การเก็บบรรจุของอุปกรณ์สารก่ึงตวัน า วสัดุส าหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 
วสัดุส าหรับเซลแสงอาทิตย ์การวิเคราะห์จุดลม้เหลว และการตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ 
ของวสัดุไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
  Semi-conductor material, junction device and  integrate circuit, fabrication, thin 
film conduction, Amorphous crystal, metal, fabrication and property insulator film, packaging semi-
conductor device, optoelectronic material, solar cell material, brake down analysis, structure checking and 
element of microelectronic material 
 
 524454 การประมวลสัญญาณภาพ     3 (3-0-6) 
  Image Processing 
  เทคนิคการด าเนินกระบวนการภาพ  การแปลงภาพ  การเสริมภาพ  การน าภาพ
กลบัคืนและการสร้างภาพ  การเขา้รหสัภาพ     
   Image processing technique, image conversion, image enhancement, image 
restoration, visualization, image codeing 
 
 524455 ความรู้เบ้ืองตน้ระบบสมองกลฝังตวั   3 (3-0-6) 
  Introduction to Embedded System 
  แนะน าระบบสมองกลฝังตัว   สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว  
กระบวนการคิด และออกแบบระบบ  ฮาร์ดแวร์ และซอฟทแ์วร์  ระบบปฏิบติัการแบบเวลาจริง  การเช่ือมต่อ  
เซ็นเซอร์ และแอคชูเอเตอร์  การประยุกตใ์ชง้านต่างๆ อาทิเช่น ระบบระบุตวัตน  ระบบเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์ค 
ฯลฯ 
  Introduction to embedded system, embedded architecture, thinking process and 
hardware and software design system, real time system, sensor interfacing adn accumulator, apply 
embedded system 
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 524456 เทคโนโลยทีางแสง     3 (3-0-6) 
  Optical Technology 
  หลกัการทางแสง คุณสมบติัของแสง สัญญานแสง แหล่งก าเนิดแสงแบบต่าง ๆ      
ใยแก้วน าแสง ระบบส่ือสารด้วยแสง ระบบการวดัโดยใช้แสง  ระบบบันทึกข้อมูลโดยใช้แสง การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางแสงอ่ืนๆ และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยทีางแสง 
  Fundamental of lights. Light properties. Light sources for optical fibre. Optical 
communication. Measurement systems. Optical recording systems. Applications of lightwave technology 
and related industry 
 
 524457 การส่ือสารขอ้มูล และโครงข่าย    3 (3-0-6) 
  Data Communication and Network 
  ทฤษฎีโครงข่าย การวิเคราะห์และออกแบบระบบพอร์ตเดียว และสองพอร์ต การรี
โซแนนซ์แบบอนุกรมและแบบขนาน การรีโซแนนซ์แบบหลายจุด ฟิลเตอร์ การแปลงอิมพิแดนซ์และการ
แมทช์โครงข่าย วธีิการทางโครงข่ายส าหรับทฤษฎีสายส่ง สายโทรศพัท ์การแมทช์อิมพิแดนซ์โดยใชส้ายส่ง 
  Network theory, anlysis and design one port and two port network, serial and 
parallel resonance, multi point resonace, filter, transfer impedance and matching network, network method 
of transmission line theory, matching transmission line impedance 
 
 524458 การประมวลผลสัญญาณ และการประยกุต ์  3 (3-0-6) 
  Signal Processing and Application 
  พื้นฐานสัญญาณและระบบ รูปแบบสัญญาณและระบบทางดานวิศวกรรมไฟฟ้า 
สัญญาณและระบบเชิงเวลา การวิเคราะห์เชิงความถ่ีของสัญญาณ ทฤษฎีการสุ่ม และการสร้างกลบัของ
สัญญาณ การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล การวิเคราะห์สัญญาณดว้ยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
เบ้ืองตน้ การประยกุตส์ัญญาณในงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 
  Fundamental of signal and system, signal and system in Electrical Engineering, 
signal and system in time domain, frequency analysis of signal, sampling and reconstruction of signal, 
analog to digital conversion, signal analysis using basic digital signal processing, signal applications in 
Electrical Engineering 
 
 524459 คอมพิวเตอร์และมลัติมีเดีย ส าหรับธุรกิจอีคอมเมอซ์ 3 (3-0-6) 
  Computer and Multimedia for E-Commerce 
  ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตส าหรับธุรกิจอีคอมเมอซ์  เทคนิคทางมลัติมิเดีย
ต่างๆ ระบบความปลอดภยัของขอ้มูล มาตรฐานต่างๆ ระบบการระบุและพิสูจน์บุคคล  ระบบความเป็น
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ส่วนตวั และระบบป้องกนัการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ตวัอยา่งระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
เช่น  ระบบวารสาร และส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์  และระบบการซ้ือสินคา้ 
  Computer system and internet for e-commerce, multimedia technique, security 
system standard, authentication and verify system, authorize system, protect intellectual property copyright 
system, e-commerce business 
 
 524460 หวัขอ้พิเศษส าหรับเทคโนโลยไีฟฟ้า 1      3 (3-0-6) 
  Special Topics for Electrical Engineering I 
  ศึกษาหัวขอ้อนัเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัและอนาคต และเป็นพฒันาการใหม่ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  A special interesting topic at present or future, and current development in 
electrical and electronic technology 
 
 524461  หวัขอ้พิเศษส าหรับเทคโนโลยไีฟฟ้า 2   3 (3-0-6) 
    Special Topics for Electrical Engineering II 
  ศึกษาเพิ่มเติมในหวัขอ้อนัเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัและอนาคต และเป็นพฒันาการ
ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  An additional study in interesting topics at present or future, and current 
development in electrical and electronic technology 
 

กลุ่ม 7 เทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 
 525231 เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง    2(1-3-2) 
   Construction Drawing Technique 
   การเขียนแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตย ์แบบโครงสร้าง แบบงานสุขาภิบาลและ
ระบบไฟฟ้า และเทคนิคการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
   Construction drawing; architecture drawing; structural drawing; drawing for 
sanitary and electrical system and computer aided drafting techniques 
 
 525232 สถิตศาสตร์ของวตัถุเกร็ง     3(3-0-6) 
   Statics of Rigid Body 
   ระบบแรง เวกเตอร์ ความเค้นและความเครียด  โมเมนต์ของแรงคู่ควบ ประเภท
ของโครงสร้าง แผนภาพวตัถุอิสระ  สมดุลโครงสร้าง  จุดศูนยถ่์วง  การค านวณหาแรงปฏิกิริยา  แรงเฉือน
และโมเมนตด์ดั โมเมนตค์วามเฉ่ือย  แรงเสียดทาน 
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   Force systems, vectors, stress and strain, moment of a couple, types of structure, 
free-body diagram, structure equilibrium, force reaction, center of gravity, shear and bending moment, 
moment of inertia, friction 
 
 525233 ชลศาสตร์ส าหรับงานโยธา    3(3-0-6) 
   Hydraulics for Civil Works 
   คุณสมบติัของไหล สถิตศาสตร์ของของไหล จลนศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์
ของของไหล สมการเบอร์นูลลี สมการโมเมนตมัเบ้ืองตน้ การไหลในท่อ การไหลในทางน ้ าเปิด การวดัการ
ไหล เคร่ืองสูบน ้า 
   Fluid properties; fluid statics; fluid kinematics; fluid dynamics; Bernoulli 
equation; basic momentum equation; flow in pipe; open channel flow; flow measurement; pump. 
 
 525234 เทคโนโลยกีารส ารวจเพื่อการก่อสร้าง   2(1-3-2) 
   Construction Survey Technology 
   ศึกษาหลกัการและปฏิบติั งานส ารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่ง
น ้า และอ่ืน ๆ  การตรวจสอบการทรุดตวัและเคล่ือนตวัของอาคาร การส ารวจเพื่องานดา้นอุตสาหกรรม 
   Study the conceptual and practical survey for building, bridge, pipe, canal etc. 
settlement and displacement investigate, survey for industrial work 
 
 525335 ความแขง็แรงของวสัดุก่อสร้าง    3(3-0-6) 
   Strength of Construction Materials 
   ความเคน้และความเครียด  กฎสภาพยืดหยุน่ของฮุก การบิดของเพลา ความเคน้ดดั
และความเคน้เฉือนในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตด์ดั การหาการแอ่นตวัของคาน การรวมความเคน้ 
   Stress and strain, Hook’s law,  torsion of shaft, shear and bending stress in beam, 
shear and bending moment diagram, deflection of beam, combined stress 
 
 525336 ทฤษฎีโครงสร้างโยธา     3(3-0-6) 
   Theory of Civil Structures 
   ประเภทและลกัษณะของโครงสร้างโยธา เสถียรภาพของโครงสร้าง การหาขนาด
ของแรงปฏิกิริยาของจุดรองรับของโครงสร้าง การวเิคราะห์แรงภายในช้ินส่วนของโครงขอ้หมุนระนาบแบบ
ดีเทอร์มิเนตทางสถิต ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดดัของคาน เส้นอิทธิพลในคานและโครงขอ้
หมุนแบบดีเทอร์มิเนตทางสถิต การหาการโก่งตวัและมุมลาดชดัของคาน และการวิเคราะห์คานอินดีเทอร์มิ
เนตทางสถิตโดยทฤษฎีโมเมนต ์



 

 167 

   Type and characteristic of civil structures; stability of structures; determination of 
support reaction of structures; internal forces analysis of statically determinate planar trusses; shear force 
and bending moment diagrams of beams; influence lines of statically determinate beams and planar 
trusses; determination of deflection and slope of beam; analysis of statically indeterminate beam using 
moment theory 
 
 525337 วสัดุคอนกรีตเพื่อการก่อสร้าง    2(2-0-4) 
   Concrete Materials for constructions 
   วสัดุท่ีใช้ผสมคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต คุณสมบติัของคอนกรีต
สด การล าเลียงและการเทคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตแขง็ตวั 
  Concrete materials; concrete mix design; fresh concrete properties; transportation 
and placement of concrete; fresh and hardened concrete testing 
 
 525338 การทดสอบวสัดุก่อสร้าง     2(1-3-2) 
   Construction Materials Testing 
   วิธีการและมาตรฐานในการทดสอบวสัดุท่ีใช้ในงานก่อสร้าง สมบติัทางกายภาพ
และทางกลของวสัดุท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง เหล็กก่อสร้าง ไม ้อิฐ และวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ   
   Testing procedure and standard testing for construction materials; physical and 
mechanical properties of construction materials; steel; timber and other construction materials 
 
 525339 เทคโนโลยธีรณี      3(3-0-6) 
   Geotechnology 
   คุณสมบติัและส่วนประกอบของดิน  การจ าแนกประเภทของดิน  การซึมผา่นของ
น ้ าในดิน  การอดัตวัคายน ้ า  การบดอดั  การรับก าลงัของดิน  การประยุกตค์่าท่ีไดจ้ากการทดสอบไปใชง้าน
ทางการก่อสร้าง  การทดสอบคุณสมบติัและความสามารถในการรับก าลงัของดิน 
   Soil properties; soil classification; seepage; consolidation; compaction; strength; 
application of soil properties for construction; soil testing and strength determination 
 
 525341 เทคโนโลยกีารทาง     3(3-0-6) 
   Highway Technology 
   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัถนนและทางหลวง หลกัการออกแบบผิวจราจร การส ารวจ 
และการออกแบบทางด้านเรขาคณิต  ลักษณะโครงสร้างทาง วสัดุท่ีใช้ก่อสร้างทาง การระบายน ้ า การ
ก่อสร้างและการซ่อมบ ารุงทาง 
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   Road and highway fundamental knowledge, road design conceptual, survey and 
geometry design, highway structure, highway material, drainage system, highway construction and 
maintenance 
 
 525342 เทคโนโลยกีารส ารวจเส้นทาง    3(3-0-6) 
   Route Survey Technology 
   หลกัการการออกแบบทางเบ้ืองตน้และความปลอดภยัของทาง การส ารวจเพื่อ การ
ก่อสร้างทาง การวางโคง้ โคง้ผสม โคง้ผสมยอ้นกลับ โค้งเปล่ียนแนว โคง้ด่ิง การค านวณ งานดิน การ
ตรวจสอบงานก่อสร้างทาง 
   Element of highway safety and design, survey for route construction, compound 
curve, reverse curves, transition curve, vertical curve, earth work, road construction inspection 
 
 525343 เทคโนโลยกีารส ารวจระยะไกล    3(3-0-6) 
   Remote Sensing Technology 
   การส ารวจดว้ยภาพถ่าย ภาพถ่ายด่ิงหมุดหลกัฐานทางพื้นดินส าหรับการส ารวจดว้ย
ภาพถ่าย การมองเห็นภาพทรวดทรง ภาพเหล่ือม การอ่านและแปลความหมายจากภาพถ่าย การวดัระยะทาง
ดว้ยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบความคลาดเคล่ือน การส ารวจดว้ยกลอ้ง Total Station และการ
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
   Photogrammetry, vertical ground control point of photogrammetry, stereoscopic 
viewing, parallax, understanding and interpreting orthophoto, distance measurement using electronic 
distance measurement, examine the errors, survey by using total station, computer data evaluation 
 
 525444 การจดัการงานก่อสร้างและงานโยธา   3(3-0-6) 
   Construction and Civil Work Management 
   หลกัการบริหารและการจดัการทัว่ไป การจดัองคก์รงานก่อสร้าง ประเภทของงาน
ก่อสร้างและงานโยธา หลกัการวางแผนงานก่อสร้าง การจดัการเก่ียวกบัเคร่ืองมือ วสัดุและแรงงาน การ
ควบคุมงานก่อสร้าง การติดตามความกา้วหนา้ของงานก่อสร้างและงานโยธา 
   Fundamentals of general administration and management; Organization chart in 
construction; Types of construction and civil work; Fundamentals of construction planning; Equipment, 
materials and labor management; Construction control; Monitoring of construction and civil work progress 
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 525445 เทคนิคการก่อสร้างและการประมาณราคา   3(3-0-6) 
   Construction Technique and Cost Estimation 
   ระบบการก่อสร้าง  การเตรียมพื้นท่ี วสัดุและอุปกรณ์ การกองเก็บวสัดุก่อสร้าง 
การท าแบบนัง่ร้าน  เทคนิคและวธีิการก่อสร้าง หลกัการและปฏิบติัการประมาณราคา ระบบประมาณราคา 
   Construction systems; Set-up of construction site, materials and equipment; 
Storing of construction materials; Construction of scaffolding; Construction techniques and methods; 
Fundamentals of cost estimation; Cost estimation system 
  
 525451 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 1 3(3-0-6) 
   Selected Topics in Construction and Civil Work Technology I 
   หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 
   Interesting topics about construction and civil work technology 
 
 525452 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 2 3(3-0-6) 
   Selected Topics in Construction and Civil Work Technology II 
   หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 
   Interesting topics about construction and civil work technology 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา  (Curriculum Mapping) ในรายวชิาศึกษาทัว่ไป  
 

  ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
1.  กลุ่มวชิาภาษา  
1.1   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
1.1.1   ภาษาองักฤษขั้นพืน้ฐาน 
222101   ภาษาองักฤษ 1               

 

222102   ภาษาองักฤษ 2                

1.1.2   ภาษาองักฤษวชิาชีพ 
500201    ภาษาองักฤษทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์                

1.2  กลุ่มวชิาภาษาอืน่ๆ 
222207   การฟัง – พดูภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ                

236101   ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1                

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
228102   ศิลปะการพดูและการน าเสนอ               
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รายวชิา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
678101    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป                

4.  กลุ่มวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                

306106    ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์                

308150    พลงังานเพื่อชีวติ                
5.  วชิาคอมพวิเตอร์ 
885101    เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั                

6.  กลุ่มวชิาเลอืก 
6.1   กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ                

700110 สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั                

700111   ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์                

850101   การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพื่อสุขภาพ                  

850102   การเดิน- วิง่เพื่อสุขภาพ                   

850103   ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ                  

850104   บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ                 

850105   วอลเลยบ์อลเพื่อสุขภาพ                  
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รายวชิา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

850106   วา่ยน ้าเพื่อสุขภาพ                 

850107   ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ                 

850108   แฮนดบ์อลเพื่อสุขภาพ                  

850109   แบดมินตนัเพื่อสุขภาพ                   

850110   เทนนิสเพื่อสุขภาพ                 

850111   ซอฟทเ์ทนนิสเพื่อสุขภาพ                  

850112   เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ                  

850113   มวยไทยเพื่อสุขภาพ                    

850114   กระบ่ีกระบองเพื่อสุขภาพ                    

850115   ตะกร้อเพื่อสุขภาพ                    

850116   ศิลปะสู้ป้องกนัตวัเพื่อสุขภาพ                   

850117   เทควนัโดเพื่อสุขภาพ                    

850118   โบวล่ิ์งเพื่อสุขภาพ                   

850119   เปตองเพื่อสุขภาพ                   

850120   ลีลาศเพื่อสุขภาพ                    

850121   แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ                    



 

 174 

รายวชิา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

850122   กิจกรรมเขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพ                    

850123   โยคะเพื่อสุขภาพ                    

850124   วูด๊บอลเพื่อสุขภาพ                     

850125   แชร์บอลเพื่อสุขภาพ                     

6.2   กลุ่มการพฒันาทกัษะและคุณภาพชีีวติ                

107108    ศิลปะการท างานอาชีพอยา่งเป็นสุข                  

241102    การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพฒันาตน                 

245108   การจดัการความรู้ส าหรับการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื                   

414202   อารมณ์และการจดัการความเครียด                  

6.3   กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าทีพ่ลเมือง                

257102   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั                 

402403   หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาสังคม                

402404   จิตอาสาเพื่อการพฒันาสังคม                

6.4   กลุ่มตรรกะและการพฒันาความคิด                

402405   การคิดสร้างสรรคเ์พื่อสังคม                 
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcome (LO) 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีวนิยั ตรงเวลา และมีความรับผดิชอบสูงทั้งต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 
(2)  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑข์ององคก์รและสังคม ในระดบัชาติ 
       และนานาชาติ 
 
2.  ความรู้ 
(1)  เขา้ใจหลกัการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้
(2)  เขา้ใจ สามารถวิเคราะห์หลกัการของศาสตร์ในสาขาต่างๆ และน ามาใช ้
       เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของความรู้ และงานวจิยัในปัจจุบนั 
       ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของสังคมยคุปัจจุบนั 
 

3.  ทกัษะทางปัญญา 
(1)  มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ โดยใชห้ลกัการท่ีไดเ้รียนมา  
      ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์นสถานการณ์จริงได้ 
 (2)  สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยน าหลกัการต่างๆ มาอา้งอิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (3)  มีความใฝ่หาความรู้ 
 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ  ความรับผดิชอบ 
(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร 
 (2)  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3)  มีภาวะผูน้ าและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)  มีทกัษะการใชภ้าษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอ 
 (3) มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวเิคราะห์และน าเสนอ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา  (Curriculum Mapping) ในรายวชิาเฉพาะด้าน 

  ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
520101 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                          
520102 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                          
520103 วิศวกรรมความปลอดภยัส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

                          

520104 ระบบการจดัการคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต                         

520201 คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

                         

520202 มาตรวิทยาและการสอบเทียบเบ้ืองตน้ 
                        

2. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  
กลุ่ม 1 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  

521210 สถิติส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1                         

521211 การศึกษาการท างานอุตสาหกรรมส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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รายวชิา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

521212  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

                         

521213 การวิจยัด าเนินงานเบ้ืองตน้ 
 

                         

521240 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยกีารจดัการ
อุตสาหกรรม 

                         

521310 สถิติส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2                         

521311 การควบคุมคุณภาพส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
                         

521312 การวางแผนและการควบคุมการผลิตส าหรับ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

                         

521313การบริหารการผลิต   
 

                         

521340 การฝึกงานทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม                              
                         

521410 การออกแบบผงัโรงงานส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

                         

521411วิศวกรรมการบ ารุงรักษาส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

                         

521440 โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 1                          
521441 โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 2                          

กลุ่ม 2 เทคโนโลยีการผลติ                          
521150 วสัดุศาสตร์                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

521151 ปฏิบติัการการผลิต 1                          
521260 วสัดุอุตสาหกรรม                          
521290  การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยกีารผลิต                          
521390 การฝึกงานทางเทคโนโลยกีารผลิต                          
521460 วิศวกรรมเคร่ืองมือส าหรับเทคโนโลยกีารผลิต                          
521490 โครงงานเทคโนโลยกีารผลิต 1                          
521491 โครงงานเทคโนโลยกีารผลิต 2                          

กลุ่ม 3 เทคโนโลยีเคมี                          
522111 เคมีทัว่ไปส าหรับเทคโนโลยเีคมี                          

522112 เคมีอินทรียส์ าหรับเทคโนโลยเีคมี                          

522211 เคมีวิเคราะห์และการใชเ้คร่ืองมือ                          

522212 ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์และการใชเ้คร่ืองมือ                          

522213 หลกัการเบ้ืองตน้และการค านวณในวิชาเทคโนโลย ี 
เคมี 1 

                         

522214 หลกัการเบ้ืองตน้และการค านวณในวิชาเทคโนโลยี     
เคมี 2 

                         

522215 คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับเทคโนโลยเีคมี                          

522216 หน่วยปฏิบติัการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 1                          

522311 อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยเีคมี                           

522312 หน่วยปฏิบติัการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 2                          

522313หน่วยปฏิบติัการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 3                           
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

522314 พ้ืนฐานจลนพลศาสตร์และการออกแบบเคร่ือง
ปฏิกรณ์ในเทคโนโลยเีคมี  

                         

522315 ปฏิบติัการเทคโนโลยเีคมี 1                          

522316 ปฏิบติัการเทคโนโลยเีคมี 2                          

522411 เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาในอุตสาหกรรม
เคมี 

                         

522412 การใชเ้คร่ืองมือเพื่อการวดัและควบคุมกระบวนการ
เคมี 

                         

522413 อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี                          

522491 โครงงานเทคโนโลยเีคมี 1                          

522492 โครงงานเทคโนโลยเีคมี 2                          

กลุ่ม 4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน                          
523310 การเขียนแบบการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์                          
523311 สถิติส าหรับเทคโนโลยยีานยนต ์                          
523312 เศรษฐศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยยีานยนต ์                          
523313 การควบคุมคุณภาพส าหรับช้ินส่วนยานยนตแ์ละ
ส่วนประกอบ 

                        

523314 การวางแผนและการควบคุมการผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต ์

                        

523315 วสัดุยานยนต ์                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

523316 กรรมวิธีการผลิตยานยนต ์                          
523317 ระบบควบคุมอตัโนมติัของยานยนต ์                          
523318 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายในส าหรับเทคโนโลยี
ยานยนต ์

                         

523410 เทคโนโลยยีานยนต ์1                          
523411 เทคโนโลยยีานยนต ์2                         

523412 ปฏิบติัการเทคโนโลยยีานยนต ์1                          
523413 ปฏิบติัการเทคโนโลยยีานยนต ์2                          
523414 เทคโนโลยกีารผลิตยานยนต ์                         

523415 การวิเคราะห์ตวัถงัยานยนต ์                          
523440 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยียานยนต ์                          
523441 โครงงานเทคโนโลยยีานยนต ์1                          
523442 โครงงานเทคโนโลยยีานยนต ์2                          
523443 การฝึกงานทางเทคโนโลยยีานยนต ์                          

กลุ่ม 5 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน                          
523261  อุณหพลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยกีารจดั
การพลงังาน  

                         

523262  การถ่ายเทความร้อนส าหรับเทคโนโลยกีาร
จดัการพลงังาน 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

523263  โรงตน้ก าลงัไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยีการจดั
การพลงังาน                          

523264  การจดัการพลงังานในการท าความเยน็และการ
ปรับอากาศ                          

523361  แหล่งพลงังาน                          
523362  พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม                          
523363  ปฏิบติัการเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน                          
523364  เศรษฐศาสตร์พลงังาน                          
523365  การเปล่ียนพลงังานไฟฟ้า – พลงังานกล                          
523366  การประเมิณวฎัจกัรชีวิตของระบบพลงังาน                          
523461  การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานไฟฟ้า                          
532462  การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานความร้อน                          
523463  การวดัและเคร่ืองมือวดัพลงังาน                          
523464  การวางแผนและการตรวจสอบการใชพ้ลงังาน                          
523491  โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 1                          
523492  โครงงานเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 2                          
523493  การฝึกภาคปฏิบติัเทคโนโลยีการจดั
การพลงังานในโรงงาน  

                         

523494  การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการจดั
การพลงังาน                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่ม 6 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็คทรอนิกส์                          
524111 พ้ืนฐานการวดัและเคร่ืองมือวดัทาง
อุตสาหกรรม 

                         
524112 พ้ืนฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้                           
524391 พ้ืนฐานการฝึกประสบการณ์ทาง เทคโนโลยี
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

                         

524491 พ้ืนฐานโครงงานทางเทคโนโลย ีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

                         

524211 พ้ืนฐานดิจิตอลและการประยกุต ์                           
524212 พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์                           
524221 พ้ืนฐานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

                         

524311 ไฟฟ้าและการประยกุต ์                          
524312 การเปล่ียนแปลงพลงังานไฟฟ้าและการ
ประยกุต ์ 

                         

524313 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั สญัญาณ, ระบบ 
และการประยกุต ์ 

                         

524411 ความรู้เบ้ืองเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการค านวณดว้ยคอมพิวเตอร์   

                         

524412 ความรู้เบ้ืองตน้ดิจิตอล และการประยกุต ์                             
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

524413 การวดัและเคร่ืองมือวดัภาคอุตสาหกรรม                          
524414 โรงงานอตัโนมติั และแมคคาทรอนิกส์                             
524421 ระบบไฟฟ้าก าลงั                           
524422 เทคโนโลยกีารส่ือสารบรอดแบนด ์                           
524423 เทคโนโลยกีารควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์                          
524492 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1                            
524493 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 2                           

กลุ่ม 7 เทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา                          
525111 เศรษฐศาสตร์งานก่อสร้าง                          

525112 กลศาสตร์โครงสร้างโยธา                          

525213 อุทกวิทยาส าหรับงานโยธา                          

525214  พฤติกรรมและความคงทนของคอนกรีต                          

525215 ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขและสถิติประยกุต์
ส าหรับงานโยธา 

                         

515216 องคอ์าคาร                          

515217 การจดัการน ้า                          

515318 การจดัการการขนส่งและการจราจร                          
515319 เทคโนโลยกีารก่อสร้างงานฐานราก                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

525321 การก่อสร้างโครงสร้างอาคาร                           
525322 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการก่อสร้างและงานโยธา                          
525323 การก่อสร้างและการจดัการงานทาง                          
525324 เทคโนโลยกีารก่อสร้างใตดิ้น                          

525325 การวางแผนงานก่อสร้างและขอ้ก าหนดงานโยธา                          
525461 การฝึกงานดา้นเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา                          
525498 โครงงานทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 1                          
525499 โครงงานทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 2                          

3. กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก                          
กลุ่ม 1 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม                          

521220 การเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์                         

521221 คอมพิวเตอร์ประยกุตใ์นงานอุตสาหกรรม                            
521222  การวิเคราะห์ตน้ทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

                         

521223 การประมาณราคา 
                         

521224 การติดตั้งเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม                           
521225  วิศวกรรมคุณค่าส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

521226 การบริหารงานอุตสาหกรรม                         
521241 การสมัมนาทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม                                                     
521242สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม                          
521320 การบริหารคุณภาพ 

                         
521321 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000                                              
521322  การออกแบบการทดลอง                         

521323 เทคโนโลยกีารซ่อมบ ารุง                            

521324 การบริหารงานบ ารุงรักษา 
                         

521325 โลจิสติกส์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                         
521326 เทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ                         
521341การฝึกปฏิบติังานการจดัการอุตสาหกรรม 1 

                         
521342 การฝึกปฏิบติังานการจดัการอุตสาหกรรม 2 

                         
521420  การบริหารโครงการส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

                         
521421  การศึกษาความเป็นไปได ้                           
521422 เออร์กอนอมิกส์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

                         

521423  ความปลอดภยัและการควบคุมมลพิษ                          

521424 การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม                            



 

 187 

รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

521425 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000                           
521426 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 1  

                         

521427 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 2 
                         

521442 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรม                      

                         

521443โครงงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการ
อุตสาหกรรม              

                         

กลุ่ม 2 เทคโนโลยีการผลติ                          

521270 การทดสอบวสัดุ                          
521370 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 1                          
521371 การเขียนโปรแกรม ซีเอน็ซี                          
521372 เคร่ืองจกัรกล ซีเอน็ซี                          
521373 เทคโนโลย ีซีเอน็ซี                          
521374 เทคโนโลยเีคร่ืองมือตดั                          
521375 เทคโนโลยกีารอบชุบโลหะ                          
521376 การออกแบบผลิตภณัฑ ์                          
541377 การวางแผนกระบวนการผลิต                          
521378 กรรมวิธีการผลิต                          
521379 ปฏิบติัการการผลิต 2                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

521380 โลหะวิทยา                          
521391 การฝึกปฏิบติังานอุตสาหกรรมการผลิต 1                          
521392 การฝึกปฏิบติังานอุตสาหกรรมการผลิต 2                          
521393 สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยกีารผลิต                          
521470 คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบบูรณาการ                          
521471 เทคโนโลยรีะบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรม 2                          
521472 การออกแบบแม่พิมพ ์                          
521473 การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติกขั้นพ้ืนฐาน                          
521474 การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติกขั้นสูง                          
521475 เทคโนโลยช่ีวยออกแบบและการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์                          
521476 การตดัปาดโลหะ และเคร่ืองมือกล                          
521477 การทดสอบแบบไม่ท  าลายส าหรับเทคโนโลยกีารผลิต                          
521478 งานโลหะแผน่                          
521479 เทคโนโลยกีารเช่ือม                          
521480 การหล่อโลหะ                          
521481 การสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลิต                          
521482 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารผลิต 1                          

521483 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารผลิต 2                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยกีารผลิต                          
โครงงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต                          

กลุ่ม 3 เทคโนโลยีเคมี                          
522431 วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์                          

522432 เทคโนโลยโีพลิเมอร์                          

522433 เทคโนโลยยีาง                          

522434 มาตรฐานผลิตภณัฑย์าง                          

522435 วสัดุพลาสติก                          

522436 วิทยาศาสตร์เส้นใย                          

522437 ความปลอดภยัในอุตสาหกรรมเคมี                          

522438 เทคโนโลยสีะอาด                          

522439 เทคโนโลยปิีโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ                          

522441 วิศวกรรมปฏิกิริยาวิวิธพนัธุ์เบ้ืองตน้                          

522442 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยเีคมี 1                          

522443 เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม                          

522444 เทคโนโลยกีารหมกั                           

522445 เทคโนโลยอีาหาร                          

522446 เทคโนโลยสีียอ้ม                          

522447 การอนุรักษพ์ลงังานความร้อน                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

522448 หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยเีคมี 2                          

522493 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีเคมี                          

522494 โครงงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยเีคมี                          

522495 การฝึกงานทางอุตสาหกรรมเคมี                          

522496 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยเีคมี                          

522497 การฝึกงานทางเทคโนโลยเีคมี                          

522498 การฝึกงานสหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยเีคมี 1                                 

522499 การฝึกงานสหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยเีคมี 2                                

กลุ่ม 4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน                          

523141 การฝึกประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมยานยนต์                          
523241 การฝึกงานทางอุตสาหกรรมยานยนต ์                          
523331 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต ์                         

523332 ความปลอดภยัของยานยนต ์                         

523333 ระบบตรวจจบัและแสดงผลในยานยนต ์                         

523334 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต ์                         
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

523335 หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม                         

523336 เทคโนโลยยีานยนตข์ั้นสูง                         

523337 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยยีานยนต์                          
523338 โครงงานวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต ์                          
523341 การฝึกปฏิบติังานอุตสาหกรรมยานยนต ์1                          

523342 การฝึกปฏิบติังานอุตสาหกรรมยานยนต ์2                          

523444 สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วน 

                         

523445 หวัขอ้ศึกษาขั้นสูงทางเทคโนโลยยีานยนต ์                          
กลุ่ม 5 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน                          

523150  การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                          
523191  การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยกีารจดั
การพลงังาน 

                         

523251  กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                          
523252  กลศาสตร์ของไหลส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                          
523253  กลศาสตร์ของวสัดุส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                          
523291  การฝึกงานทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 

                         
523375  เช้ือเพลิง                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

523376  เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน                          
523377  เทคโนโลยกีารขนถ่าย                          
523381  ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล                          
523382  เคร่ืองจกัรกลในโรงงาน                          
523383  การออกแบบเคร่ืองจกัรกล                          
523384  การบริการระบบไอน ้าอุตสาหกรรม                          
523391  การฝึกปฏิบติังานการจดัการพลงังาน 1                          
523392  การฝึกปฏิบติังานการจดัการพลงังาน 2                          
523393  สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน                          
523471  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์                          
523472  เคร่ืองมือกล                          
523473  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม                          

523474  การวางผงัโรงงาน                          

523475  การจดัการพลงังานในระบบขนส่ง                          
523476  การจดัการพลงังานในอุตสาหกรรม                          
523477  เทคโนโลยรีะบบอาคาร                          

523478  หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 1                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

523479  หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 2                          
523480  โครงงานวิจยัและพฒันาทางเทคโนโลยกีารจดั
การพลงังาน 

                         

กลุ่ม 6 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็คทรอนิกส์                          

524431 พ้ืนฐานเทคโนโลยไีมโคร โพรเซสเซอร์                              
524432 พ้ืนฐาน เทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมติัเบ้ืองตน้                           
524433 พ้ืนฐาน การควบคุมกระบวนการเบ้ืองตน้                           
524434 พ้ืนฐานเทคโนโลยไีมโคร คอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้                            
524435 พ้ืนฐานเทคโนโลยกีารส่ือสาร ดว้ยไมโครเวฟ                           
524436 พ้ืนฐานเทคโนโลยกีารส่ือสาร ดว้ยใยแกว้น าแสง                          
524437 พ้ืนฐานเทคโนโลยเีซนเซอร์และ ทรานสดิวเซอร์ใน
อุตสาหกรรม 

                         

524438 พ้ืนฐานวงจรรวมเชิงเส้น เบ้ืองตน้และการประยกุต ์                              
524439 พ้ืนฐานเบ้ืองตน้ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการส่ือสาร                          
524440 พ้ืนฐานเทคโนโลยวิีทย ุ                          
524441 พ้ืนฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารเบ้ืองตน้                          
524442 พ้ืนฐานเทคโนโลยโีทรศพัท ์                          
524443 พ้ืนฐานเทคโนโลยเีครือข่าย คอมพิวเตอร์                           
524444 พ้ืนฐานเคร่ืองกลไฟฟ้า                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

524445 การออกแบบไฟฟ้าก าลงั อุตสาหกรรม                           
524446 การส่องสว่างและการประยกุต ์                          
524447 การจดัการพลงังานไฟฟ้าอุตสาหกรรม                          
524448 จกัรกล ไฟฟ้า และการขบัเคล่ือน ส าหรับอุตสาหกรรม                          
524449 ความรู้เบ้ืองตน้พลงังาน ทดแทน                          
524450 อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า วงจร และการประยกุต ์                          
524451 ระบบ ควบคุมในอุตสาหกรรม                           
524452 อิเล็กทรอนิกส์ ก าลงั                          
524453 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                          
524454 การประมวลสญัญาณภาพ                          
524455 ความรู้เบ้ืองตน้ระบบสมองกล ฝังตวั                           
524456 เทคโนโลยทีางแสง                          
524457 การส่ือสารขอ้มูล และโครงข่าย                          
524458 การประมวลผลสญัญาณ และการประยกุต ์                          
524459 คอมพิวเตอร์และมลัติมีเดีย ส าหรับธุรกิจอีคอมเมอซ์                          
524460 หวัขอ้พิเศษส าหรับเทคโนโลยไีฟฟ้า 1                          
524461 หวัขอ้พิเศษส าหรับเทคโนโลยไีฟฟ้า 2                          

กลุ่ม 7 เทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา                          

525231 เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง                           

525232 สถิตศาสตร์ของวตัถุเกร็ง                          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

525233 ชลศาสตร์ส าหรับงานโยธา                          

525234 เทคโนโลยกีารส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง                          
525335 ความแขง็แรงของวสัดุก่อสร้าง                          
525336 ทฤษฎีโครงสร้างโยธา                          
525337 วสัดุคอนกรีตเพ่ือการก่อสร้าง                           

525338 การทดสอบวสัดุก่อสร้าง                           
525339 เทคโนโลยธีรณี                          
525341 เทคโนโลยกีารทาง                          

525342 เทคโนโลยกีารส ารวจเส้นทาง                          

525343 เทคโนโลยกีารส ารวจระยะไกล                          

525444 การจดัการงานก่อสร้างและงานโยธา                          

525445 เทคนิคการก่อสร้างและการประมาณราคา                          

525451  หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 1                          
525452  หวัขอ้เลือกสรรทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 2                          
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎี
ท่ีส าคญั องคค์วามรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาท่ี
ศึกษาอยา่งเป็นระบบ และเขา้ใจถึงความกา้วหนา้อง
ความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวชิามีวนิยั มีความรับผิดชอบ 
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ทั้งต่อตนเองและสังคม 
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและ
สังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็น
หมู่คณะ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(4) สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางเทคโนโลยต่ีอบุคคล องคก์ร สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ และมีความ
รับผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ รวมถึงเขา้ใจ
บริบททางสังคมของวชิาชีพ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2.  ความรู้    
(1) มีความรู้และความเขา้ใจทางวชิาพื้นฐานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วชิาเฉพาะทางในแต่กลุ่มวชิา เพื่อการ
ประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
และการสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลยี 
(2) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการส าคญั ทั้ง
ในเชิงทฤษฎี และปฏิบติั ในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดา้นทางเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากบั
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
(5) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ใน
การประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้

3.  ทกัษะทางปัญญา   
(1) มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี  
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความตอ้งการ 
(3) สามารถคิด วเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้น
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีระบบ รวมถึงการใช้
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ในการพฒันา
นวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์
(5) สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
ดว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทนัทีต่อการ
เปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
 



 

 198 

 4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
(1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคน ท่ีหลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิาชีพ 
มาส่ือสารต่อสังคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม  
(2) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ข
สถานการณ์ เชิงสร้างสรรค ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทางวชิาชีพอยา่ง
ต่อเน่ือง 
(4) รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการ
ท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ า
และผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถวางตวัได้
อยา่งเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัใน
การท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสังคม 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต ์ต่อการ
แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน 
และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
(5) สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม เพื่อประกอบวชิาชีพใน
สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมได ้
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

หลกัสูตรเดมิ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) และหลกัสูตรนี ้
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เอกสารแนบหมายเลข 4 
ประกาศแต่งตั้งคณะท างานที่เกีย่วข้อง 

 
 
 
 
 
 


