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  หลักสูตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1. ชื่อหลักสูตร 

1.1 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุ 
พอลิเมอร์ 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Petrochemicals and 
Polymeric Materials   
 

1.2 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Technology 

   

1.3 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biotechnology 

 

1.4 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

 

1.5 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

1.6 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 

 

1.7 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electronics and  
Computer System Engineering 
 

1.8 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม       
การจัดการและโลจิสติกส์ 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Management  
Engineering and Logistics 
 

1.9 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและ  
นาโนเทคโนโลยี 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering  
and Nanotechnology 
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1.10 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Bioprocess Engineering 

 

1.11 ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Engineering Business 

 

 

2. ชื่อปริญญา 
2.1 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) 
 ชื่อยํอภาษาไทย     : วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Petrochemicals and Polymeric 

Materials) 
 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Eng. (Petrochemicals and Polymeric Materials) 

 

2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 
 ชื่อยํอภาษาไทย     : วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Food Technology) 
 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Sc. (Food Technology) 

 

2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 ชื่อยํอภาษาไทย     : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Biotechnology)   

 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Sc. (Biotechnology) 
    

2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ชื่อเต็มภาษาไทย    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ชื่อยํอภาษาไทย     : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Eng. (Industrial Engineering) 

 

2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเครื่องกล) 

 ชื่อยํอภาษาไทย     : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Eng. (Mechanical Engineering) 
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2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

 ชื่อยํอภาษาไทย     : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 

 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Eng. (Chemical Engineering) 
 

2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ 

คอมพิวเตอร์) 
 ชื่อยํอภาษาไทย     : วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electronics and Computer System 

Engineering) 
 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Eng. (Electronics and Computer System Engineering) 

 

2.8 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์) 
 ชื่อยํอภาษาไทย     : วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Management Engineering and 

Logistics) 
 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Eng. (Management Engineering and Logistics) 

 

2.9 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) 
 ชื่อยํอภาษาไทย     : วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Materials Engineering and 

Nanotechnology) 
 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Eng. (Materials Engineering and Nanotechnology) 

 

2.10 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 
 ชื่อยํอภาษาไทย     : วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Bioprocess Engineering) 
 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Eng. (Bioprocess Engineering) 

 

2.11 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : เทคโนโลยีบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม) 
 ชื่อยํอภาษาไทย     : ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology (Engineering Business) 
 ชื่อยํอภาษาอังกฤษ   : B.Tech. (Engineering Business) 
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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีปณิธานที่
มุํงมั่นในการจัดการเรียนการสอนด๎านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เน๎นคุณภาพและ
ให๎ความสําคัญกับผู๎เรียน  โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคํูกัน      
มีความสามารถในการใช๎คอมพิวเตอร์และภาษา  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได๎  
มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช๎ทฤษฎีไปสูํการปฏิบัติได๎จริง  มีความสามารถใน 
การคิดและวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตระหนักถึงคุณคําของศิลปวัฒนธรรม
และมีความสํานึกตํอสังคม มีความสมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจ  มีความขยัน  อดทน ซ่ือสัตย์และ    
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีความใฝุร๎ู  และรักที่จะศึกษาหาความรู๎ใหมํๆ อยูํเสมอ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได๎ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรมาอยํางตํอเนื่องโดยในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  คณะฯ ได๎ใช๎เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558   และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF:HEd) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบในการปรับปรุง  สํวนเกณฑ์การ
พิจารณารายวิชาในหมวดวิชาตํางๆ ตลอดจนเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรนั้น ได๎จัดให๎สอดคล๎อง
กับความเป็นสากลและความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี  ตลอดจนแนวโน๎มที่บัณฑิตจะต๎องนําไปใช๎ใน
การประกอบอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต  และคํานึงอยํางยิ่งถึงคุณภาพและศักยภาพของบัณฑิต     
ในการคิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช๎ทฤษฎีสูํการปฏิบัติได๎จริง  เพื่อสามารถนําความรู๎และ
ประสบการณ์จากการศึกษาไปชํวยพัฒนาชุมชนและประเทศชาติตํอไป 
 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ต๎องสําเร็จการศึกษาไมํต ่ำกวําระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา 
 ผํานการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไป

ตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มีคุณสมบัติอื่นครบถ๎วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
6. ระยะเวลาการศึกษา 
 6.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  4  ปีการศึกษา 
 6.2 ระยะเวลาที่ให๎ศึกษาได๎อยํางมากไมํเกิน  8  ปีการศึกษา 
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7. ก าหนดการใช้หลักสูตร 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 

 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป  

   

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  เปิดสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 
 

8. อาจารย์ผู้ท าการสอน   
  คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
9. ระบบการศึกษา   
 9.1  การจัดการศึกษาใช๎ระบบหนํวยกิตทวิภาค 
 9.2  การคิดหนํวยกิต  
 9.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หนํวยกิต เทํากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 9.2.2  รายวิชาฝึกหรือทดลอง 1 หนํวยกิต เทํากับ 2 ชั่วโมง หรือ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 9.2.3  รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หนํวยกิต เทํากับ 3-6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

 ในแตํละรายวิชากําหนดเกณฑ์ในการกําหนดคําของหนํวยกิตจาก จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
(บ) ชั่วโมง ปฏิบัติการ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต๎องศึกษาด๎วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตํอ           
1 สัปดาห์  แล๎วหารด๎วย 3 ซ่ึงมีวิธีคิดดังนี้ 

                                 จํานวนหนํวยกิต   =   บ + ป + น 
                                                            3 
10.  ค าอธิบายรหัสวิชา  
 กําหนดรหัสวิชาไว๎เป็น 6 หลัก โดยแบํงเลขออกเป็น 2 กลุํม กลุํมละ 3 หลัก 
 10.1 เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจําหนํวยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
 081   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 082 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 083 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 084 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 363 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ 
 511 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 512 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 513 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
 514 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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 515 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
 517 ภาควิชาคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์ 
 518 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 611 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 612 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 613 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 616 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
                            ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 619  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

และการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 620 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม

วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 621 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 623 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 10.2  เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสรายวิชา ดังนี้ 

 หลักแรกของเลขสามหลักหลัง  หมายถึง  ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควร
เรียนได๎ (สามารถดูรายละเอียดได๎ในหลักสูตรของสาขาวิชาตํางๆ) 

 หลักที่สองของเลขสามหลักหลัง  หมายถึง  กลุํมของรายวิชา (สามารถดู
รายละเอียดไดใ๎นหลักสูตรของสาขาวิชาตํางๆ) 

 หลักสุดท๎ายของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา 
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11.  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา   
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวําด๎วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และ
ข๎อกําหนดเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สําหรับการสําเร็จการศึกษา 
ในสํวนของจํานวนหนํวยกิตสะสม รายวิชาฝึกงาน และคําระดับเฉลี่ย เป็นดังนี้ 
 11.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
  11.1.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสม ไมํน๎อยกวํา 149 หนํวยกิต 
  11.1.2 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาบังคับ  และกลุํมวิชาเลือก
ในหมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

 11.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
  11.2.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 144 หนํวยกิต 
  11.2.2 ต๎องผํานการประเมินผลรายวิชา 612 390 การฝึกงาน 1*(ไมํน๎อยกวํา 150 

ชั่วโมง) 
  11.2.3 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และและคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาเอกและกลุํมวิชาโทใน
หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

 11.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  11.3.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 136 หนํวยกิต 
  11.3.2 ต๎องผํานการประเมินผลรายวิชา  613 391  การฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ    

1*(ไมํน๎อยกวํา 160  ชั่วโมง)    
  11.3.3 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาบังคับและกลุํมวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

 11.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  11.4.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 144 หนํวยกิต 
  11.4.2 ต๎องผํานการประเมินผลรายวิชา 614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม           

1*(ไมํน๎อยกวํา  240 ชั่วโมง) 
  11.4.3 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาบังคับ และกลุํมวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

 11.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  11.5.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 150 หนํวยกิต 
  11.5.2 ต๎องผํานการประเมินผลรายวิชา 615 371 การฝึกงาน 1*(ไมํน๎อยกวํา 320 

ชั่วโมง) 
  11.5.3 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาบังคับ และกลุํมวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

  
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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 11.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  11.6.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 147 หนํวยกิต 
  11.6.2 ต๎องผํานการประเมินผลรายวิชา 616 382 การฝึกงาน 1*(ไมํน๎อยกวํา 240 

ชั่วโมง) 
  11.6.3 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาบังคับและกลุํมวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

 11.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

  11.7.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 145 หนํวยกิต 
  11.7.2 ต๎องผํานการประเมินผลรายวิชา 618 391 การฝึกงาน 1*(ไมํน๎อยกวํา 240 

ชั่วโมง) 
  11.7.3 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาบังคับและกลุํมวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

 11.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 11.8.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 145 หนํวยกิต 
 11.8.2 ต๎องผํานการประเมินผลรายวิชา 619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการ

และโลจิสติกส์     1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 
 11.8.3 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาบังคับและกลุํมวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

 11.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  
 11.9.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสม ไมํน๎อยกวํา 148 หนํวยกิต 
 11.9.2 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาบังคับและกลุํมวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

 11.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
  11.10.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 140 หนํวยกิต 
  11.10.2 ต๎องผํานการประเมินผลรายวิชา 621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ  1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 
  11.10.3 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาบังคับและกลุํมวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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11.11 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
 11.11.1 ต๎องสอบได๎หนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 146 หนํวยกิต 
 11.11.2 ต๎องผํานการประเมินผลรายวิชา 623 352 การฝึกงาน  
  1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชัว่โมง) 
 11.11.3 ต๎องสอบได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 

2.00 และคําระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุํมวิชาบังคับและกลุํมวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 2.00 

 
12. โครงสร้างหลักสูตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ดังนี้ 
 12.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  8  สาขาวิชา คือ 
  12.1.1 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
  12.1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  12.1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  12.1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  12.1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
  12.1.6 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
  12.1.7 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  
  12.1.8 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   
 12.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  2  สาขาวิชา คือ 
 12.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 12.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 12.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  1  สาขาวิชา คือ 
 12.3.1 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
 
 ทั้งนี้ คณะฯ ได๎จัดโครงสร๎างหลักสูตร จํานวน 11 หลักสู ตรดังกลําว  ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงกําหนดให๎
ประกอบด๎วย  3  หมวดวิชาดังนี้  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จํานวนไมํน๎อยกวํา  30  หนํวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ        จํานวนไมํน๎อยกวํา  72 หนํวยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      จํานวนไมํน๎อยกวํา    6  หนํวยกิต 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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เทคโนโลยีบัณฑิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป
 1.1 วิชาบังคับ (วิชาภาษา) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 1.2 วิชาบังคับเลือก 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

    1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
            กับคณิตศาสตร์

 1.3 วิชาศึกษาทัว่ไปที่ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
      ก าหนดโดยคณะวิชา

    1.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6
    1.3.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก  -  -  -  -  -  -  - 6  - 3 6
    1.3.3 กลุ่มวิชาเลือก 6 6 6 6 6 6 6 - 6 -  -

รวม 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ

 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี 36 47 62 37 37 47 33 46 46 47 42
 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 69 55 (61) 43 68 57(66) 50 (56) 64 52 44 50
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก 8 9 (-) 9 6 15 (6) 6 (-) 15 6 9 18
 2.4 กลุ่มวิชาเลือกภาษา 6 (6)
     ตา่งประเทศ
 2.5 ลักษณะวิชาเอก-โท
 2.5.1 กลุ่มวิชาเอก 43
 2.5.2 กลุ่มวิชาโท 21
          2.5.2.1 วิชาบังคับ 15
          2.5.2.2 วิชาเลือก 6

รวม 113 108 114 111 109 109 112 104 108 100 110
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

รวมหน่วยกิตสะสมไมน้่อยกว่า 149 144 150 147 145 145 148 140 144 136 146

หมายเหต ุ จ านวนหน่วยกิตในวงเล็บ ของกลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ

             หมวดวิชาเฉพาะ  ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

             และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาในหลักสูตรสหกิจศึกษา

เท
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ร

ตารางแสดงจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม แยกตามหลักสูตรสาขาวิชา

หมวดวิชา

หลักสูตรสาขาวิชา
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หลักสูตรสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
นักศึกษาต๎องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา 113 หนํวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา  149  หนํวยกิต 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวน 30  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 
  (Thai for Communication)  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
  (English for Everyday Use)   
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  (English Skills Development) 
 
1.2 วิชาบังคับเลือก   จํานวนไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง  
3  กลุํมวิชา กลุํมละไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ตํอไปนี้ 
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110  ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
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083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
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1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 

085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์    3(1-4-4) 
(Creative Silpakorn) 

 
1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 
 

1.3.1 วิชาบังคับ     จํานวน 6 หนํวยกิต 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์           3(3-0-6) 
  (Technical English for Applied Science) 
 

1.3.2 วิชาเลือก      จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยเลือกจากรายวิชา
ตํอไปนี ้
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
  (Clean Technology and Environment) 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Food and Life Style) 
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 
             (Art of Living) 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

สําหรับการวิจัยดา๎นอาหาร     
  (Information Technology and Computer  

Applications for Food Research) 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  (Biotechnology and Life Quality) 
600 116 ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา    3(3-0-6) 
  (Leadership and Development) 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต   3(3-0-6) 
  (Energy and Environment for Life) 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Business for Everyday Life) 
600 119 ไฟฟูาและความปลอดภัย   3(3-0-6) 
  (Electricity and Safety) 
600 120   การตลาดและการเงิน    3(3-0-6) 
             (Marketing and Finance) 
600 121  เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
              (Network Technology and Communication) 
600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 113 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 36 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 
511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers I)    
511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2   3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers II) 
513 101 เคมทีั่วไป 1     3(3-0-6) 

(General Chemistry I) 
513 102 เคมีทั่วไป 2     3(3-0-6) 

(General Chemistry II)  
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1    1(0-3-0) 

(General Chemistry Laboratory I) 
513 104  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2    1(0-3-0) 

(General Chemistry Laboratory II) 
514 101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 

(General Physics I)   
514 102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2    3(3-0-6) 

(General Physics II) 
514 103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1   1(0-3-0) 

(General Physics Laboratory I)             
514 104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2   1(0-3-0) 

(General Physics Laboratory II) 
611 171  วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงคํานวณเบื้องต๎น  2(1-3-2) 

(Introduction to Computational Materials  
Science and Engineering)  

611 361  การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
(Safety Management in Industries) 

614 201   เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-4) 
(Engineering Drawing)    

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics) 

620 101  วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 
(Engineering Materials) 

 
 
 
 
 



15 

 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ   จํานวน 69 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 
611 201 อุณหพลศาสตร์สําหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1  3(3-0-6) 
  (Thermodynamics for Chemical Process Engineers I) 
611 202  หลักและการคํานวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
  (Chemical Process Engineering Principles and Calculations) 
611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี  4(4-0-8) 
  (Chemical Reactions in Chemical Process Industries) 
611 204  วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 

(Mathematical Methods for Chemical Process Engineers) 
611 205  อุณหพลศาสตร์สําหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 2  3(3-0-6) 
  (Thermodynamics for Chemical Process Engineers II) 
611 206  การถํายเทโมเมนตัม    2(2-0-4) 
  (Momentum Transfer)  
611 207  จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบปฏิกรณ ์  3(3-0-6) 
  (Chemical Kinetics and Reactor Design) 
611 211 หลักเบื้องต๎นของวิทยาการพอลิเมอร์   2(2-0-4) 
  (Basic Principles of Polymer Science) 
611 212  การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 1  2(2-0-4) 
  (Polymer Characterization I) 
611 213  ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์    1(0-3-0) 
  (Polymer Science Laboratory I) 
611 301  การถํายเทความร๎อน    2(2-0-4) 
  (Heat Transfer)  
611 302  การถํายเทมวล    3(3-0-6) 
  (Mass Transfer) 
611 303  ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1  1(0-3-0)   

(Chemical Process Engineering Laboratory I) 
611 304 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี  2  1(0-3-0) 
          (Chemical Process Engineering Laboratory II) 
611 311 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 2  3(3-0-6)   

(Polymer Characterization II) 
611 312  ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์ 2   1(0-3-0) 
  (Polymer Science Laboratory II) 
611 313  สารเติมแตํงพลาสติก    2(2-0-4) 
  (Plastic Additives)   
611 314  การสังเคราะห์พอลิเมอร์    3(3-0-6) 
  (Polymer Synthesis) 
611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
  (Rheology and Polymer Processing)  
611 322 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 
  (Polymer Processing and Testing Laboratory)   
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611 331 เทคโนโลยีเส๎นใยและสิ่งทอ   2(2-0-4) 
  (Fiber and Textile Technology)    
611 332 เคมีและเทคโนโลยีของยาง   2(2-0-4) 
  (Rubber Chemistry and Technology)     
611 341  สมบัติของพอลิเมอร์    3(3-0-6) 
  (Properties of Polymers) 
611 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  3(3-0-6) 
  (Chemical Processes in Petrochemical Industries) 
611 452 การออกแบบกระบวนการเคมีและโรงงาน  3(3-0-6) 
  (Chemical Process and Plant Design) 
611 461  การประยุกต์ใช๎ความนําจะเป็นและสถิติสําหรับ  3(3-0-6) 
  วิศวกรกระบวนการเคมี     

  (Applications of Probability and Statistics for  
Chemical Process Engineers) 

611 462 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการ  3(3-0-6) 
  (Engineering Economics and Project Analysis) 
611 471  การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม   1(0-3-0) 
  (Industrial Plant Studies) 
611 491 สัมมนา     1(1-0-2)  
  (Seminar) 
611 492  โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1 1*(0-3-0) 
  (Directed Research Project for Petrochemistry Students I) 
611 493  โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษาปิโตรเคมี  2 2(0-6-0) 
  (Directed Research Project for Petrochemistry Students II) 

 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไมํน๎อยกวํา 8  หนํวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตํอไปนี้ 
 
363 215   การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร๎างสรรค์  3(2-2-5) 
            (Creative Package Design) 
511 206  คณิตศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 
            (Engineering Mathematics) 
611 221  พอลิเมอร์กับสิ่งแวดล๎อม    3(3-0-6) 
             (Polymer with Environment) 
611 271  พลังงานทดแทน    3(3-0-6)  
   (Renewable Energy) 
611 272  การรู๎สารสนเทศ    2(2-0-4) 
  (Information Literacy) 
 
 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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611 305  หลักและการคํานวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Chemical Process Engineering  

Principles and Calculations) 
611 306  เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
  (Basic Measuring Instruments in Chemical 

Process Industries) 
611 315  พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต๎น   3(3-0-6) 
  (Introduction to Biopolymers) 
611 316  วัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอร์เบื้องต๎น  2(2-0-4) 
  (Introduction to Polymer Nanocomposites) 
611 317 เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปูงและเซลลูโลส  2(2-0-4) 
  (Starch and Cellulose Conversion Technology)  
611 323  พอลิเมอร์นําไฟฟูาเบื้องต๎น    2(2-0-4) 
  (Introduction to Conducting Polymers) 
611 342 คอลลอยด์และพื้นผิวระหวํางวัฏภาค   3(3-0-6) 
  (Colloids and Interfaces) 
611 343  วัสดุสําหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อม  3(3-0-6) 
              (Materials for Energy and Environmental Technologies) 
611 351 อุตสาหกรรมที่ใช๎กระบวนการเคมี 1   3(3-0-6) 
  (Chemical Process Industries I) 
611 352  อุตสาหกรรมที่ใช๎กระบวนการเคมี 2   3(3-0-6) 
  (Chemical Process Industries II) 
611 353   เคมีของกระบวนการเรํงปฏิกิริยา   3(3-0-6) 
  (Chemistry of Catalytic Processes) 
611 371  เคมีอุตสาหกรรม    2(2-0-4) 
  (Industrial Chemistry)  
611 372  เทคโนโลยีกระบวนการเคมี   3(3-0-6) 
  (Chemical Process Technology)  
611 373  การฝึกงานในอุตสาหกรรม         1 (ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 
              (Industrial Training) 
611 401  การวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  กระบวนการเคม ี
  (Numerical Method Analysis in Chemical Process Industries) 

 611 402  เทคโนโลยีปิโตรเลียม    3(3-0-6) 
  (Petroleum Technology) 
611 403  ปฏิบัติการเทคโนโลยีปิโตรเลียม   1(0-3-0) 
  (Petroleum Technology Laboratory)  
611 411   พอลิเมอร์สมรรถนะสูง    3(3-0-6) 
  (High Performance Polymers)  
611 412 การประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ  3(2-2-5) 
  (Computer Applications in Materials Engineering) 
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611 413  วัสดุคอมพอสิต    3(3-0-6) 
  (Composite Materials) 
611 414 ฟังก์ชันนอลพอลิเมอร์    2(2-0-4) 
  (Functional Polymers)   
611 415  บรรจุภัณฑ์เบื้องต๎น    3(3-0-6) 
  (Introduction to Packaging) 
611 416  ฟิสิกส์พอลิเมอร์เบื้องต๎น    3(3-0-6) 
  (Introduction to Polymer Physics)    
611 417  การแตกสลายของพอลิเมอร์และการทําให๎พอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

เสถียรเบื้องต๎น     
             (Introduction to Polymer Degradation and Stabilization) 
611 421  เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก   2(2-0-4) 
  (Injection Molding Technology) 
611 422  วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว  2(2-0-4) 
  (Coating Science and Technology) 
611 423   เทคโนโลยีการเชื่อมแนํนและกาว   2(2-0-4) 
              (Adhesion and Adhesives Technology) 
611 424  พอลิเมอร์ชีวการแพทย์    2(2-0-4) 
  (Biomedical Polymers) 
611 425 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสร๎างระดับนาโนและการ  3(3-0-6) 
              ประยุกต์ใช๎ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์   
              (Nanostructure Fabrication Technology and  
              Applications in Petrochemical and Polymer Industries) 
611 431 เทคโนโลยีของยาง    2(2-0-4) 
  (Rubber Technology) 
611 432 เคมีสีและการวัดสี    2(2-0-4) 
  (Color Chemistry and Measurement) 
611 433 เทคโนโลยีการย๎อมสีและการพิมพ์   3(3-0-6) 
  (Dyeing and Printing Technology) 
611 453  การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิงวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  (Materials Selection and Engineering Design) 
611 454 กระบวนการแยก    3(3-0-6) 
  (Separation Processes) 
611 455 พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  กระบวนการเคมี  
  (Process Dynamics and Control in Chemical Process Industries) 
611 456  การออกแบบและการจําลองแมํพิมพ์   3(2-2-5) 
  (Mold Design and Simulation) 
611 457 การออกแบบทางกลสําหรับอุปกรณ์ในกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 

  (Mechanical Design for Chemical Process Equipment) 
611 463 การจัดองค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
  (Organization and Management in Chemical Process Industries) 
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611 464  การบริหารการตลาด    3(3-0-6) 

(Marketing Management) 
611 472 เชื้อเพลิงและการเผาไหม ๎   3(3-0-6) 
  (Fuel and Combustion) 
611 473  เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตรเคมีและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 1 2(2-0-4) 
  (Selected Topics in Petrochemistry and Polymer  

Technology I)  
611 474  เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตรเคมีและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 2 2(2-0-4) 
  (Selected Topics in Petrochemistry and Polymer  

Technology II) 
611 475 เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตรเคมีและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 3 2(2-0-4) 
  (Selected Topics in Petrochemistry and Polymer  

Technology III) 
611 481  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    2(2-0-4) 
  (Business Economics)   
611 482  การเป็นผู๎ประกอบการและการเริ่มต๎นธุรกิจ  2(2-0-4) 
  (Entrepreneurship and Venture Initiation) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน    3(3-0-6) 
             (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 121  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน   1(0-3-0) 
  (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)  
620 203 กลศาสตร์ของวัสด ุ    3(3-0-6) 
  (Mechanics of Materials) 
620 211  วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์   2(2-0-4) 
  (Ceramics Science and Engineering)   
620 221  โลหะและโลหะผสม    3(3-0-6) 
  (Metals and Alloys)  
620 311  กระบวนการผลิตเซรามกิส ์   2(2-0-4) 
  (Ceramics Processing)      
620 341  การจัดการกระบวนการธุรกิจ   3(3-0-6) 
  (Business Process Management)     
620 351  เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน    3(3-0-6) 
  (Microscale/Nanoscale Technology)   
620 352  วัสดุระดับนาโน    3(3-0-6) 

(Nanoscale Materials)   
620 381  การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Design and Analysis of Engineering Experiments)   
620 383   การประดิษฐ์และสิทธิบัตร   2(2-0-4) 
  (Inventions and Patents)     
620 421 การกัดกรํอนและการปูองกัน   3(3-0-6) 
  (Corrosion and Protection)    
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620 422 โลหะวิทยาเชิงกายภาพและเคมี   3(3-0-6) 
  (Physical and Chemical Metallurgy) 
620 441  หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม  3(3-0-6) 
              (Principles of Total Productivity Improvement) 
620 442  การจัดการคุณภาพโดยรวม   3(3-0-6) 
  (Total Quality Management) 
620 443  การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหมํ  3(3-0-6) 
            (Modern Production Planning and Control) 
620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ 3(3-0-6) 
          (Principles of Factory Diagnosis and Improvement) 
620 445  การปรับปรุงผังโรงงาน    2(2-0-4) 

(Plant Layout Improvement) 
620 481  วัสดุชีวการแพทย์    2(2-0-4)    
            (Biomedical Materials) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน 

ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ   การนับหนํวยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํได๎ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 102 
511 104 
513 101 
513 103 
514 101 
514 103 
611 171 

……………….. 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1  
เคมีทั่วไป 1  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงคํานวณเบื้องต๎น 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(1-3-2) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
081 103 
511 105 
513 102 
513 104 
514 102 
514 104 
620 101 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
เคมีทั่วไป 2 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 101 
611 201 
611 202 
611 203 
611 204 
614 201 

……………….. 

ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
อุณหพลศาสตร์สําหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1 
หลักและการคํานวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 
ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 
วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 
เขียนแบบวิศวกรรม 
วิชาเลือกเสร ี

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
4(4-0-8) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 

2 
รวมหน่วยกิต 21 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
611 205 
611 206 
611 207 
611 211 
611 212 
611 213 

……………….. 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
อุณหพลศาสตร์สําหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 2 
การถํายเทโมเมนตัม 
จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบปฏกิรณ์ 
หลักเบื้องต๎นของวิทยาการพอลิเมอร ์
การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์ 1 
ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์ 1 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
611 301 
611 303 
611 311 
611 312 
611 314 
611 331 
611 341 
615 112 

……………….. 

การถํายเทความร๎อน 
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1 
การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิเมอร์ 2 
ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร ์2 
การสังเคราะห์พอลิเมอร์  
เทคโนโลยีเส๎นใยและสิ่งทอ 
สมบัติของพอลิเมอร์ 
กลศาสตร์วิศวกรรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 21 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
611 302 
611 304 
611 313 
611 321 
611 322 
611 332 
611 361 

……………….. 
……………….. 

การถํายเทมวล 
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 2 
สารเติมแตํงพลาสติก 
วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร์ 
เคมีและเทคโนโลยีของยาง 
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

3 
3 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
611 451 
611 452 
611 461 

 
611 462 
611 471 
611 491 
611 492 

……………….. 

กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
การออกแบบกระบวนการเคมีและโรงงาน 
การประยกุต์ใช๎ความนําจะเป็นและสถิติสําหรับวิศวกร 
กระบวนการเคมี 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการ 
การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
สัมมนา 
โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

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

 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(1-0-2) 
1*(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 17 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
611 493 

……………….. 
……………….. 

โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2 
วิชาเลือกเสร ี
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

2(0-6-0) 
4 
5 

รวมหน่วยกิต 11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
นักศึกษาต๎องศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา  30  หนํวยกิต  

รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา  108  หนํวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา  144  หนํวยกิต 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กําหนดให๎
มีวิชาเอก 1 สาขาวิชาคือ เทคโนโลยีอาหาร และกําหนดให๎มีวิชาโท 3 วิชาโท  คือ วิชาโทเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร วิชาโทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และวิชาโทวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส โดย
นักศึกษาต๎องเลือกเรียนวิชาโทกํอนขึ้นภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อเรียนวิชาโทเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิชาโทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือวิชาโทวิทยาศาสตร์
ทางประสาทสัมผัส นั้น ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร พิจารณาจากการเลือกวิชาโทของนักศึกษาโดยให๎
นักศึกษามีโอกาสในการเลือกเรียนตามความสนใจ โดยตัดสินผู๎มีสิทธิเลือกเรียนวิชาโทจากการ
เรียงลําดับตามคําระดับคะแนนเฉลี่ย ซ่ึงไมํนับรวมคะแนนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคะแนนใน
หมวดวิชาเลือกเสรี สําหรับจํานวนผู๎มีสิทธิเข๎าศึกษาในวิชาโทเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร วิชาโท
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือวิชาโทวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส ทางภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจะ
ดําเนินการประกาศให๎นักศึกษาทราบกํอนการเลือกเรียนวิชาโทอยํางน๎อย 1 ภาคการศึกษา 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวน 30  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

(Thai for Communication)  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

(English for Everyday Use)   
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

(English Skill Development)  
 
1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวน  9  หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง  3  กลุํมวิชา 
กลุํมละ 3 หนํวยกิต ตํอไปนี้ 
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
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082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110 ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
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084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร ์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 

 
1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 

085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์    3(1-4-4) 
(Creative Silpakorn) 

 
 
1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมํน๎อยกวํา   12  หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 2 กลุํม ดังนี้ 
 

1.3.1  กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
600 101   ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์                3(3-0-6) 

(Communicative English for Applied Science) 
600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์               3(3-0-6) 

(Technical English for Applied Science) 
 

1.3.2  กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
600 111  เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 

  (Clean Technology and Environment) 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

  (Food and Life Style) 
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 

                   (Art of Living) 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

สําหรับการวิจัยด๎านอาหาร  
  (Information Technology and Computer Applications 

for Food Research) 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

  (Biotechnology and Life Quality) 
600 116  ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา    3(3-0-6) 

  (Leadership and Development) 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต   3(3-0-6) 

  (Energy and Environment for Life) 
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600 118  ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

  (Business for Everyday Life) 
600 119  ไฟฟูาและความปลอดภัย   3(3-0-6) 

  (Electricity and Safety) 
600 120  การตลาดและการเงิน    3(3-0-6) 

  (Marketing and Finance) 
600 121 เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร   3(3-0-6) 

  (Network Technology and Communication) 
 600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 108 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน  44  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 
511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
 (Calculus for Biological Scientists I) 
512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1           3(3-0-6) 
                (General Biology I)    
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2     3(3-0-6) 
                (General Biology II)    
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1      1(0-3-0) 
                (General Biology Laboratory I)  
512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2   1(0-3-0) 
                (General Biology Laboratory II)    
513 101 เคมีทั่วไป 1     3(3-0-6) 
                (General Chemistry I)        
513 102 เคมีทั่วไป 2                       3(3-0-6) 
                (General Chemistry II)    
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1    1(0-3-0) 
            (General Chemistry Laboratory I)              
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2    1(0-3-0) 
                (General Chemistry Laboratory II)             
513 231 เคมวีิเคราะห์ 1    2(2-0-4) 
 (Analytical Chemistry I) 
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1   1(0-3-0) 

(Analytical Chemistry Laboratory I) 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์    1(0-3-0) 
 (Organic Chemistry Laboratory) 
513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน    3(3-0-6) 

  (Fundamental Organic Chemistry) 
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513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน                   3(3-0-6) 
                (Basic Biochemistry)                                 
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน               1(0-3-0) 
                (Basic Biochemistry Laboratory) 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 

  (General Physics I)                           
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1   1(0-3-0) 
                (General Physics Laboratory I)    
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป    3(3-0-6) 
 (General Microbiology) 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป   1(0-3-0) 

(General Microbiology Laboratory) 
612 103 วิธีการทางคณติศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีอาหาร  3(3-0-6) 
 (Mathematics Methods for Food Technology) 
612 201 สถิติสําหรับเทคโนโลยีอาหาร   3(2-2-5) 
 (Statistics for Food Technology) 
 
2.2  กลุ่มวิชาเอก จํานวน 43 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 

2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 43 หนํวยกิต ประกอบด๎วย                   
612 101 รากศิลปากรและการประยุกต์ในเทคโนโลยีอาหาร  1(0-3-0) 

(Root of Silpakorn and the Application  
in Food Technology) 

612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
(Agricultural Raw Material Management for  
Food Industry)           

612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร              3(3-0-6) 
(Food Microbiology) 

612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร      1(0-3-0) 
(Food Microbiology Laboratory) 

612 230 วิศวกรรมอาหาร 1    3(3-0-6) 
(Food Engineering I) 

612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร                 2(2-0-4)   
(Food Nutrition) 

612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1   2(2-0-4) 
(Food Chemistry and Analysis I) 

612 253 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1  1(0-3-0) 
(Food Chemistry and Analysis Laboratory I) 

612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1             3(3-0-6) 
(Food Processing I)                                            

612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1      1(0-3-0) 
(Food Processing Laboratory I) 
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      612 264   กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2                                 2(2-0-4) 

     (Food Processing II)             
612 265   ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2                1(0-3-0) 

(Food Processing Laboratory II)        
612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร  2(2-0-4) 

(Food Standard and Regulations) 
612 311 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 2(2-0-4) 

(Food Plant Sanitation)                                          
612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร               1(0-3-0) 

(Food Engineering Laboratory) 
612 342    วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด๎วยประสาทสัมผัส          2(2-0-4) 

(Sensory Science and Evaluation of Food) 
612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด๎วย          1(0-3-0) 
 ประสาทสัมผัส    
 (Sensory Science and Evaluation of Food Laboratory) 

 612 344    การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร           2(2-0-4) 
(Food Quality Control and Assurance) 

      612 345    ปฏิบัติการการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร          1(0-3-0) 
          (Food Quality Control and Assurance Laboratory) 

      612 351    หลักการทางเคมีกายภาพสําหรับอาหาร            3(3-0-6) 
                                      (Physicochemical Principles for Food) 

      612 354    เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2                         2(2-0-4) 
                                      (Food Chemistry and Analysis II) 

      612 355    ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2             1(0-3-0) 
  (Food Chemistry and Analysis Laboratory II) 

612 390    การฝึกงาน   1ก/  (ไมํน๎อยกวํา 150 ชั่วโมง)  
(Practical Training) 

      612 491    สัมมนา               1(0-2-1) 
      (Seminar) 

612 492 โครงงานวิจัย 1        1(0-3-0) 
(Research Project I) 

      612 493    โครงงานวิจัย 2              2(0-6-0) 
                                     (Research Project II) 
 

2.3 กลุ่มวิชาโท   จํานวนไมํน๎อยกวํา  21 หนํวยกิต ให๎เลือกเรียนวิชาโทในสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หรือสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส  ในแตํละกลุํมวิชาโทประกอบด๎วยวิชาบังคับจํานวน 15 หนํวยกิต และวิชา
เลือกจํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ก/ นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียน โดยไมํนับหนํวยกิตเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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2.3.1 วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  
 
         2.3.1.1 วิชาบังคับ  จํานวน 15 หนํวยกิต  ประกอบด๎วย 

         612 332    วิศวกรรมอาหาร 2                      3(3-0-6) 
                         (Food Engineering II) 

612 334   การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร                2(2-0-4) 
(Production Management in Food Industry) 

612 341  การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)  
  (Hazard Analysis Critical Control Point for Food Industry) 
612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหมํสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 

(Productivity Measurement and Modern Management  
for Food Industry)  

612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร 3(3-0-6) 
(Food Plant Design and Economics) 

612 461    เทคโนโลยีการบรรจุหีบหํอในอุตสาหกรรมอาหาร           3(3-0-6) 
(Packaging Technology in Food Industry) 
 

                    2.3.1.2 วิชาเลือก  จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชา 
ตํอไปนี ้
612 320 การตลาดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6) 

(Marketing for Food Product Development) 
612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 2(2-0-4) 

(Product Development I) 
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1(0-3-0) 

(Product Development Laboratory I) 
612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2 2(2-0-4) 

(Product Development II)     
612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 1(0-3-0) 

(Product Development Laboratory II) 
612 328 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(1-3-2) 

(Sensory Evaluation for Product Development) 
612 346 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับเครื่องเทศ 2(1-3-2) 

(Sensory Evaluation for Spices)     
612 347 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการปรุงอาหารไทย 1 2(1-3-2) 

(Sensory Evaluation for Thai Food Cooking I) 
612 401 หลักการและการคํานวณสําหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6) 

(Principles and Calculations for Food Technology) 
612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 

(Molecular Detection Techniques in Food Quality Control) 
612 412 พิษวิทยาของอาหาร 3(3-0-6) 

(Food Toxicology) 
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      612 422    การออกแบบการทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร      3(2-2-5) 

      (Experimental Design for Food Product Development) 
      612 431    โลจิสติกส์และการจัดการโซํอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร      3(3-0-6) 

      (Logistics and Supply Chain Management for Food Industry)  
612 432 การวิเคราะห์ต๎นทุนและงบประมาณสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 

(Cost Analysis and Budgeting for Food Industry)   
 612 433 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการสําหรับ 2(2-0-4) 
  อุตสาหกรรมอาหาร  

(Engineering Economy and Project Analysis for Food Industry) 
612 434   เทคโนโลยีอาหารแชํเย็นและอาหารแชํเยือกแข็ง 2(2-0-4) 

(Chilled and Frozen Food Technology) 
612 435 การจัดการคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 

(Quality Management for Food Industry)  
612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 

(Food Business Management) 
612 441 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการควบคุมคุณภาพ 2(1-3-2) 

(Sensory Evaluation for Quality Control) 
612 442 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการปรุงอาหารไทย 2 2(1-3-2) 

(Sensory Evaluation for Thai Food Cooking  II) 
612 444 ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9000 สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 

(ISO 9000 : Quality System for Food Industry) 
612 445 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 2(1-3-2) 

(Sensory Evaluation for Shelf Life Study of Food) 
612 451 วัตถุเจือปนอาหาร 3(3-0-6) 

(Food Additives) 
612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0-6) 

(Post Harvest Technology) 
612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1(0-3-0) 

(Post Harvest Technology Laboratory) 
612 466 เทคโนโลยีใหมํสําหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 3(3-0-6) 

(Novel Technology for Food Processing) 
612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 2(2-0-4) 

(Dairy Products Technology)    
612 470 เทคโนโลยีผลไม๎และผักตัดแตํงพร๎อมบริโภค 2(2-0-4) 

(Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology)   
612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม๎และผักตัดแตํงพร๎อมบริโภค 1(0-3-0) 

(Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology Laboratory) 
612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี ่ 3(3-0-6) 

(Bakery Technology) 
612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 1(0-3-0) 

(Bakery Technology Laboratory) 
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         612 476    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร                              2(2-0-4) 
                         (Culinary Science and Technology) 
         612 477    ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร                1(0-3-0) 

         (Culinary Science and Technology Laboratory) 
 612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน และขนมขบเค้ียว 2(2-0-4) 

(Confectionery and Snack Technology) 
612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(3-0-6) 

(Fishery Products Technology) 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 1(0-30) 

(Fishery Products Technology Laboratory) 
612 484 การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับกาแฟ 1(0-3-0) 

(Sensory Panel Training for Coffee) 
612 485 การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับนมและผลิตภัณฑ์นม 1(0-3-0) 

(Sensory Panel Training for Milk and Milk Products) 
612 486 การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับข๎าว 1(0-3-0) 

(Sensory Panel Training for Rice) 
612 487 การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1(0-3-0) 

(Sensory Panel Training for Alcoholic Beverages) 
612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1 2(2-0-4) 

 (Selected Topics in Food Science and Technology I) 
612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 3(3-0-6) 

(Selected Topics in Food Science and Technology II) 
612 496 การแก๎ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร 4(0-12-0) 

(Food Industrials Problem Solving) 
613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2(2-0-4) 

(Alcoholic Beverage Technology)  
613 363 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1(0-3-0) 

(Alcoholic Beverage Technology Laboratory) 
 
2.3.2 วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
  
         2.3.2.1 วิชาบังคับ  จํานวน 15 หนํวยกิต  ประกอบด๎วย 

612 320 การตลาดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6) 
 (Marketing for Food Product Development) 
612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 2(2-0-4) 
 (Product Development I) 
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1(0-3-0) 
 (Product Development Laboratory I) 
612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2 2(2-0-4) 
 (Product Development II) 
612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 1(0-3-0) 
 (Product Development Laboratory II) 
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      612 332   วิศวกรรมอาหาร 2 3(3-0-6) 
       (Food Engineering II) 
 612 422 การออกแบบการทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
  (Experimental Design for Food Product Development) 

 
2.3.2.2 วิชาเลือก  จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชา

ตํอไปนี ้   
 

 612 328 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(1-3-2) 
   (Sensory Evaluation for Product Development) 
 612 334  การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
   (Production Management in Food Industry) 
 612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติสําหรับอุตสาหกรรม 2(2-0-4)  
   อาหาร   
   (Hazard Analysis Critical Control Point for Food Industry)                                                                     
 612 346 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับเครื่องเทศ 2(1-3-2) 
   (Sensory Evaluation for Spices)   
 612 347 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการปรุงอาหารไทย 1 2(1-3-2) 
   (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking I) 
 612 352 การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหมํสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
   (Productivity Measurement and Modern Management  
   for Food Industry) 
 612 401  หลักการและการคํานวณสําหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6) 
   (Principles and Calculations for Food Technology) 
 612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
   (Molecular Detection Techniques in Food Quality Control) 
 612 412 พิษวิทยาของอาหาร 3(3-0-6) 
   (Food Toxicology) 
 612 420 การวิเคราะห์การเงินสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4) 
    (Financial Analysis for Product Development) 
 612 424 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
    (Product Development Management) 
 612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร 3(3-0-6) 
   (Food Plant Design and Economics) 
 612 431  โลจิสติกส์และการจัดการโซํอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

   (Logistics and Supply Chain Management for Food Industry)  
 612 432  การวิเคราะห์ต๎นทุนและงบประมาณสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
   (Cost Analysis and Budgeting for Food Industry)    
 612 433  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการสําหรับ 2(2-0-4) 
   อุตสาหกรรมอาหาร  
   (Engineering Economy and Project Analysis for Food Industry)  
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612 434 เทคโนโลยีอาหารแชํเย็นและอาหารแชํเยือกแข็ง                       2(2-0-4) 
  Chilled and Frozen Food Technology) 
612 435  การจัดการคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
  (Quality Management for Food Industry)  
612 438  การจัดการธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
  (Food Business Management) 
612 441  การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการควบคุมคุณภาพ   2(1-3-2) 
  (Sensory Evaluation for Quality Control) 
612 442  การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการปรุงอาหารไทย 2 2(1-3-2) 
  (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking  II)  
612 444 ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9000 สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
  (ISO 9000 : Quality System for Food Industry) 
612 445 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 2(1-3-2)  
  (Sensory Evaluation for Shelf Life Study of Food) 
612 451 วัตถุเจือปนอาหาร 3(3-0-6)   
  (Food Additives) 
612 461 เทคโนโลยีการบรรจุหีบหํอในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
  (Packaging Technology in Food Industry) 
612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0-6) 
  (Post Harvest Technology) 
612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1(0-3-0) 
  (Post Harvest Technology Laboratory) 
612 466 เทคโนโลยีใหมํสําหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร   3(3-0-6) 
  (Novel Technology for Food Processing) 
612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 2(2-0-4) 
  (Dairy Products Technology) 
612 470 เทคโนโลยีผลไม๎และผักตัดแตํงพร๎อมบริโภค 2(2-0-4) 
  (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology) 
612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม๎และผักตัดแตํงพร๎อมบริโภค 1(0-3-0) 
  (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology Laboratory) 
612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี ่ 3(3-0-6) 
  (Bakery Technology) 
612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 1(0-3-0) 
  (Bakery Technology Laboratory) 
612 476 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 2(2-0-4) 
  (Culinary Science and Technology) 
612 477 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 1(0-3-0) 
  (Culinary Science and Technology Laboratory) 
612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน  และขนมขบเค้ียว 2(2-0-4) 
  (Confectionery and Snack Technology) 
612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(3-0-6) 
  (Fishery Products Technology) 
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612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  1(0-3-0) 
  (Fishery Products Technology Laboratory) 
612 484  การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับกาแฟ  1(0-3-0) 
  (Sensory Panel Training for Coffee) 
612 485  การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับนมและผลิตภัณฑ์นม  1(0-3-0) 
  (Sensory Panel Training for Milk and Milk Products) 
612 486  การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับข๎าว  1(0-3-0  
  (Sensory Panel Training for Rice) 
612 487  การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   1(0-3-0) 
  (Sensory Panel Training for Alcoholic Beverages) 
612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1  2(2-0-4) 
  (Selected Topics in Food Science and Technology I) 
612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Food Science and Technology II) 
612 496 การแก๎ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร  4(0-12-0) 
  (Food Industrials Problem Solving) 
613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  2(2-0-4) 
  (Alcoholic Beverage Technology)  
613 363 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  1(0-3-0) 
  (Alcoholic Beverage Technology Laboratory) 

 
2.3.3 วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 
  
        2.3.3.1 วิชาบังคับ  จํานวน 15 หนํวยกิต  ประกอบด๎วย 

612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1  2(2-0-4) 
  (Product Development I) 
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์   1(0-3-0) 
  (Product Development Laboratory I) 
612 328 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  2(1-3-2) 
  (Sensory Evaluation for Product Development) 
612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 

  (Hazard Analysis Critical Control Point for Food Industry) 
612 346 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับเครื่องเทศ  2(1-3-2) 
  (Sensory Evaluation for Spices)    
612 347 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการปรุงอาหารไทย 1  2(1-3-2) 
  (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking I) 
612 441  การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการควบคุมคุณภาพ    2(1-3-2) 
  (Sensory Evaluation for Quality Control) 
612 445 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร  2(1-3-2) 
  (Sensory Evaluation for Shelf Life Study of Food) 
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         2.3.3.2 วิชาเลือก  จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต  ประกอบด๎วย 

612 320 การตลาดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6) 
  (Marketing for Food Product Development) 
612 332 วิศวกรรมอาหาร 2 3(3-0-6) 
  (Food Engineering II) 
612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 2(2-0-4) 
  (Product Development II) 
612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 1(0-3-0) 
  (Product Development Laboratory II) 
612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
  (Production Management in Food Industry) 
612 352    การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหมํสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
                (Productivity Measurement and Modern Management for Food  Industry) 
612 401  หลักการและการคํานวณสําหรับเทคโนโลยีอาหาร 3(3-0-6) 
  (Principles and Calculations for Food Technology) 
612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
  (Molecular Detection Techniques in Food Quality Control) 
612 412 พิษวิทยาของอาหาร 3(3-0-6) 
  (Food Toxicology) 
612 420 การวิเคราะห์การเงินสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4) 
  (Financial Analysis for Product Development) 
612 422 การออกแบบการทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
  (Experimental Design for Food Product Development) 
612 424   การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Product Development Management) 
612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร 3(3-0-6) 
  (Food Plant Design and Economics) 
612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซํอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management for Food Industry)  
612 432 การวิเคราะห์ต๎นทุนและงบประมาณสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
  (Cost Analysis and Budgeting for Food Industry)     
612 433  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการสําหรับ 2(2-0-4) 
  อุตสาหกรรมอาหาร  
  (Engineering Economy and Project Analysis for Food Industry)  
612 434 เทคโนโลยีอาหารแชํเย็นและอาหารแชํเยือกแข็ง 2(2-0-4) 
  (Chilled and Frozen Food Technology) 
612 435  การจัดการคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
  (Quality Management for Food Industry)  
612 438  การจัดการธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
  (Food Business Management)  
612 442  การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการปรุงอาหารไทย 2 2(1-3-2) 
  (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking  II) 
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 612 444 ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9000 สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 
   (ISO 9000: Quality System for Food Industry) 
 612 451 วัตถุเจือปนอาหาร  3(3-0-6) 
   (Food Additives) 
 612 461 เทคโนโลยีการบรรจุหีบหํอในอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
   (Packaging Technology in Food Industry) 
 612 462  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   3(3-0-6)     
              (Post Harvest Technology) 
 612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  1(0-3-0)     
         (Post Harvest Technology Laboratory)                                                   
 612 466 เทคโนโลยีใหมํสําหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร    3(3-0-6) 
   (Novel Technology for Food Processing) 
 612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม  2(2-0-4) 
   (Dairy Products Technology) 
 612 470 เทคโนโลยีผลไม๎และผักตัดแตํงพร๎อมบริโภค  2(2-0-4) 
   (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology) 
 612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม๎และผักตัดแตํงพร๎อมบริโภค  1(0-3-0) 
   (Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology Laboratory) 
 612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี ่  3(3-0-6) 
   (Bakery Technology) 
 612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ  1(0-3-0) 
   (Bakery Technology Laboratory) 
 612 476   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร  2(2-0-4) 
      (Culinary Science and Technology) 
 612 477   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร  1(0-3-0) 
      (Culinary Science and Technology Laboratory) 
 612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน และขนมขบเค้ียว  2(2-0-4) 
   (Confectionery and Snack Technology) 
 612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  3(3-0-6) 
   (Fishery Products Technology) 
 612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  1(0-3-0) 
   (Fishery Products Technology Laboratory) 
 612 484  การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับกาแฟ  1(0-3-0) 
   (Sensory Panel Training for Coffee) 
 612 485  การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับนมและผลิตภัณฑ์นม 1(0-3-0) 
   (Sensory Panel Training for Milk and Milk Products) 
 612 486  การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับข๎าว  1(0-3-0) 
   (Sensory Panel Training for Rice) 
 612 487  การฝึกผู๎ประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 1(0-3-0)   
   (Sensory Panel Training for Alcoholic Beverages) 
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612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1  2(2-0-4) 
  (Selected Topics in Food Science and Technology I) 
612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Food Science and Technology II) 
612 496 การแก๎ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร      4(0-12-0) 
  (Food Industrials Problem Solving) 
 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ   การนับหนํวยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํได๎ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 102 
511 106 
512 101 
512 103 
513 101 
513 103 
514 101 
514 103 
612 101 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  
ชีววิทยาทั่วไป 1 
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1 
เคมีทั่วไป 1 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
รากศิลปากรและการประยุกต์ในเทคโนโลยีอาหาร 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0)  
1(0-3-0)  

รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
512 102 
512 104 
513 102 
513 104 
612 102 
612 103 
----------- 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ชีววิทยาทั่วไป 2 
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 2 
เคมีทั่วไป 2 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีอาหาร 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
600 101 
513 231 
513 233 
513 257 
513 255 
518 201 
518 202 
612 262 
612 263 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
เคมีวิเคราะห์ 1 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1  
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  
จุลชีววิทยาทัว่ไป  
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทัว่ไป 
กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 
ปฏิบัติการกรรมวิธแีปรรูปอาหาร 1 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0)  

รวมหน่วยกิต 21 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
513 340 
513 345 
612 201 
612 212 
612 213 
612 230 
612 251 
612 252 
612 253 
612 264 
612 265 

ชีวเคมีพื้นฐาน 
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
สถิติสําหรับเทคโนโลยีอาหาร 
จุลชีววิทยาทางอาหาร 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร   
วิศวกรรมอาหาร 1 
โภชนศาสตร์ทางอาหาร 
เคมีอาหารและการวิเคราะห ์1 
ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1  
กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 
ปฏิบัติการกรรมวิธแีปรรูปอาหาร 2 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

612 322*2/*3 
612 323*2/*3 
612 332*/*2 

    612 333 
     612 342 
     612 343 
     612 346*3 
     612 351 
     612 352* 
     612 354 
     612 355 

----------- 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1  
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 
วิศวกรรมอาหาร 2 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 
วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด๎วยประสาทสัมผัส   
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด๎วยประสาทสัมผัส 
การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับเครื่องเทศ 
หลักการทางเคมีกายภาพสําหรับอาหาร 
การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหมํสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 
ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2(2-0-4)*2/*3 
1(0-3-0) *2/*3 
3(3-0-6)*/*2 

     1(0-3-0) 
     2(2-0-4) 
     1(0-3-0) 
     2(1-3-2) *3 
     3(3-0-6) 
     2(2-0-4)* 
     2(2-0-4) 
     1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 18*/19

*2
/18

*3
 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
    600 102 
    612 304 
    612 311 
    612 320*2 
    612 324*2 
    612 325*2 
    612 328*3 
    612 334* 
    612 341*/*** 
    612 344 
     612 345 
     612 347*3 

----------- 
----------- 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
การตลาดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2  
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 
การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 
ปฏิบัติการการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 
การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการปรุงอาหารไทย 1 
วิชาเลือกในกลุํมวิชาโทในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

  3(3-0-6)*2 
  2(2-0-4)*2 
  1(0-3-0)*2 
   2(1-3-2)*3 
  2(2-0-4)* 

       2(2-0-4)*/*** 
 2(2-0-4) 
 1(0-3-0) 

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

 รวมหน่วยกิต 19*/21*2/21*3 

 
หมายเหตุ  *   กลุํมวิชาบังคับ วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
  *2  กลุํมวิชาบังคับ วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

*3  กลุํมวิชาบังคับ วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
612 390 การฝึกงาน 1ก

/ (ไมํน๎อยกวํา 150 ชั่วโมง) 
รวมหน่วยกิต - 

 
 หมายเหตุ  ก/  นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
612 422*2 

  612 426* 
612 441*3 

  612 461* 
612 445*3 

  612 491 
   612 492 

----------- 
----------- 

การออกแบบการทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร 
การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการควบคุมคุณภาพ 
เทคโนโลยีการบรรจุหีบหํอในอุตสาหกรรมอาหาร 
การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 
สัมมนา 
โครงงานวิจัย 1 
วิชาเลือกในกลุํมวิชาโทในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

3(2-2-5)*2 
     3(3-0-6)* 
     2(1-3-2)*3 
     3(3-0-6)*  
     2(1-3-2)*3 
     1(0-2-1) 
     1(0-3-0) 

4 
6 

รวมหน่วยกิต 18*/15*2/16*3 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
612 493 
--------- 

โครงงานวิจัย 2 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี

2(0-6-0) 
6 

รวมหน่วยกิต 8 
 
หมายเหตุ  *   กลุํมวิชาบังคับ วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
  *2  กลุํมวิชาบังคับ วิชาโทสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

*3  กลุํมวิชาบังคับ วิชาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางประสาทสัมผัส 
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หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
นักศึกษาต๎องศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา  30  หนํวยกิต 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา  100  หนํวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา 136 หนํวยกิต 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวน 30  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 

(Thai for Communication)  
081 102   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

(English for Everyday Use)  
081 103   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

(English Skills Development)  
 
1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต โดยเลือกรายวิชาจากทั้ง 3 
กลุํมวิชา กลุํมละ ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ตํอไปนี้ 
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110 ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
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083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 



47 

 
1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 

085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์    3(1-4-4) 
(Creative Silpakorn) 

 
1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 
 

1.3.1 วิชาบังคับ     จํานวน 9 หนํวยกิต 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 

(Communicative English for Applied Science) 
600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 

(Technical English for Applied Science) 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
  (Biotechnology and Life Quality) 
 
  1.3.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต โดยเลือกจาก

รายวิชาตํอไปนี้ 
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
  (Clean Technology and Environment) 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Food and Life Style) 
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 

(Art of Living) 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

สําหรับการวิจัยด๎านอาหาร  
  (Information Technology and Computer Applications  

for Food Research) 
600 116 ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา    3(3-0-6) 
  (Leadership and Development) 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต   3(3-0-6) 
  (Energy and Environment for Life) 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Business for Everyday Life) 
600 119 ไฟฟูาและความปลอดภัย   3(3-0-6) 
  (Electricity and Safety) 
600 120 การตลาดและการเงิน    3(3-0-6) 
  (Marketing and Finance) 
600 121 เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Network Technology and Communication) 
600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 100 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 47 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 

511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
(Calculus for Biological Scientists I)    

511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2   3(3-0-6) 
(Calculus for Biological Scientists II)  

512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(3-0-6) 
   (General Biology I) 

512 102    ชีววิทยาทั่วไป 2            3(3-0-6) 
         (General Biology II) 

512 103    ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1           1(0-3-0) 
(General Biology Laboratory I)  

512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2     1(0-3-0) 
  (General Biology Laboratory II) 

513 101 เคมีทั่วไป 1            3(3-0-6) 
(General Chemistry I) 

513 102 เคมีทั่วไป 2            3(3-0-6) 
(General Chemistry II) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1           1(0-3-0) 
(General Chemistry Laboratory I) 

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
(General Chemistry Laboratory II) 

513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์ 4(4-0-8) 
(Applied Physical Chemistry) 

513 227 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลประยุกต์ 1(0-3-0) 
 (Applied Physical Chemistry Laboratory) 
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0-4) 
 (Analytical Chemistry I) 
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-0) 
 (Analytical Chemistry Laboratory I) 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
 (Organic Chemistry Laboratory) 
513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Organic Chemistry) 
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 ( ฺBasic Biochemistry) 
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 
 (Basic Biochemistry Laboratory) 
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514 107 ฟิสิกส์พื้นฐาน 4(4-0-8) 
 (Fundamental Physics) 
514 108 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
 (Fundamental Physics Laboratory) 
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 (General Microbiology)  
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) 
 (General Microbiology Laboratory) 

 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน    44    หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
613 201 คอมพิวเตอร์เบื้องตน๎สําหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5) 
 (Introduction to Computers for Biotechnology) 
613 202 สถิติสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5) 
 (Statistics for Biotechnology Students) 
613 300 เทคโนโลยีสารสนเทศด๎านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(1-0-2) 
 (Information Technology in Bioscience) 
613 301 โครงสร๎างและการทํางานของเซลล์ 3(3-0-6) 
 (Cell Structures and Functions)   
613 302 การวิเคราะห์ด๎วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Instrumental Analysis in Biotechnology)   
613 303 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด๎วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-0) 
 (Instrumental Analysis in Biotechnology Laboratory) 
613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 2(2-0-4) 
 (Unit Operations in Biotechnology I) 
613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-3-0) 
 (Unit Operations in Biotechnology Laboratory I)     
613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 2(2-0-4) 
 (Unit Operations in Biotechnology II) 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  1(0-3-0) 
 (Unit Operations in Biotechnology Laboratory II)    
613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 3(3-0-6) 
   (Biochemical Engineering) 
613 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 1(0-3-0) 
 (Biochemical Engineering Laboratory) 
613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Molecular Genetics) 
613 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 1(0-3-0) 
 (Applied Molecular Genetics Laboratory) 
613 351 การเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย 3(3-0-6) 
 (Water and Wastewater Treatment)  
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613 352 ปฏิบัติการการเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย  1(0-3-0) 
 (Water and Wastewater Treatment Laboratory) 
613 391 การฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ                     1*(ไมนํ๎อยกวํา 160 ชั่วโมง) 
 (Biotechnological Training) 
613 413  การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2(1-3-2) 
 (Biotechnology Design) 
613 471  ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Quality Control and Assurance Systems in  Biotechnology) 
613 482  จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ  1(1-0-2) 
 (Ethics for Professional Biotechnology) 

 613 491 สัมมนา  1(0-3-0) 
  (Seminar) 
613 492 โครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1(0-3-0) 
 (Research Project for Biotechnology Students I) 
613 493 โครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2  2(0-6-0) 
 (Research Project for Biotechnology Students II) 
621 211  การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนํวย  3(3-0-6) 
 (Basic Calculations in Unit Operations) 
 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไมํน๎อยกวํา  9  หนํวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตํอไปนี้ 
 

613 321 เทคโนโลยีตัวเรํงชีวภาพ  2(2-0-4) 
 (Biocatalyst Technology) 
613 322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีตัวเรํงชีวภาพ  1(0-3-0) 
 (Biocatalyst Technology Laboratory) 
613 331 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช  2(2-0-4) 
 (Plant Cell and Tissue Technology) 
613 332 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช  1(0-3-0) 
 (Plant Cell and Tissue Technology Laboratory) 
613 333 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์  2(2-0-4) 
 (Animal Cell Technology) 
613 334 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์  1(0-3-0) 
 (Animal Cell Technology Laboratory) 
613 353 พิษวิทยาสิ่งแวดล๎อม  2(2-0-4) 
 (Environmental Toxicology) 
613 354   เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี  3(3-0-6)   
               (Biochemical Fuel Cells Technology) 

          613 361 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
 (Biotechnology in Agro-Industry)  
613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  2(2-0-4) 

          (Alcoholic Beverage Technology) 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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613 363 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  1(0-3-0) 
 (Alcoholic Beverage Technology Laboratory) 
613 364 พลังงานชีวภาพ  2(2-0-4) 
 (Bio-Energy) 
613 365 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช  3(3-0-6) 
 (Natural Products from Plants) 
613 366 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช  1(0-3-0) 
 (Natural Products from Plants Laboratory) 
613 367  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารฟังก์ชัน  2(2-0-4) 
 (Biotechnology for Functional Foods Production) 
613 368    เทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจเบื้องต๎น   2(2-0-4) 
 (Introduction to Bacteriophage Technology) 
613 369    ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจ  1(0-3-0) 
 (Bacteriophage Technology Laboratory) 
613 371 การจัดการองค์กรและการผลิตในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Management of Organization and Production in Industry) 
613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต๎น  2(2-0-4) 
 (Introduction to Nanotechnology) 
613 411 เทคโนโลยีการหมัก  2(2-0-4) 
 (Fermentation Technology) 
613 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก  1(0-3-0) 
 (Fermentation Technology Laboratory) 
613 414 กระบวนการเยื่อแผํนสังเคราะห์  2(2-0-4) 
 (Membrane Processes) 
613 415 ปฏิบัติการกระบวนการเยื่อแผํนสังเคราะห์  1(0-3-0) 
 (Membrane Process Laboratory) 
613 421 เทคโนโลยีแปูงและน้ําตาล  2(2-0-4) 
 (Starch and Sugar Technology)   
613 422 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแปูงและน้ําตาล  1(0-3-0) 
    (Starch and Sugar Technology Laboratory) 
613 423 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช  3(3-0-6) 
 (Molecular Biology in Crop Improvement) 
613 431 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ  2(2-0-4) 
 (Tissue Engineering)  
613 451 การจัดการและการใช๎ประโยชน์จากของเสีย  3(3-0-6) 

 (Waste Management and Utilization) 
613 453 การควบคุมเชื้อกํอโรคในพืชด๎วยชีววิธี  3(3-0-6) 
 (Biological Control of Plant Pathogens) 
613 454 ปฏิบัติการการควบคุมเชื้อกํอโรคในพืชด๎วยชีววิธี  1(0-3-0) 
 (Biological Control of Plant Pathogens Laboratory) 
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613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส  2(2-0-4) 
 (Color and Flavor Technology) 
613 462 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสีและกลิ่นรส  1(0-3-0) 
 (Color and Flavor Technology Laboratory)  
613 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Biotechnology I) 
621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต๎น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Bioprocess Engineering) 
621 327 วัสดุชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Biomaterials) 
621 355 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ  2(2-0-4) 
 (Bioprocess Engineering in Pulp and Paper Industry) 
621 365 โรงกลั่นชีวภาพ  2(2-0-4) 

 (Biorefinery) 
621 442 การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  3(3-0-6)  
 (Bioreactor Design and Control) 
621 461 การทําแห๎งวัสดุชีวภาพ  2(2-0-4) 
 (Drying of Biomaterials) 
621 462 เชื้อเพลิงชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Biofuels)  
621 471 วิศวกรรมระบบชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Biosystems Engineering) 

 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ   การนับหนํวยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํได๎ 

 
 
 
 
 
 



53 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
081 102 
511 106 
512 101 
512 103 
513 101 
513 103 
514 107 
514 108 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
ชีววิทยาทั่วไป 1 
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1 
เคมีทั่วไป 1 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
ฟิสิกส์พื้นฐาน 
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
4(4-0-8) 
1(0-3-0) 

รวมหน่วยกิต 22 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
511 107 
512 102 
512 104 
513 102 
513 104 
600 115 
............... 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 
ชีววิทยาทั่วไป  2 
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป  2 
เคมีทั่วไป  2 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2 
เทคโนโลยีชีวภาพกบัคุณภาพชวีิต     
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 20 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
513 231 
513 233 
513 255 
513 257 
518 201 
518 202 
600 101 
613 201   
............... 

เคมีวิเคราะห์  1 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                  
จุลชีววิทยาทัว่ไป   
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทัว่ไป  
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์       
คอมพิวเตอร์เบื้องต๎นสําหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพ 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0)  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
513 226 
513 227 
513 340 
513 345 
600 102 
613 202  
621 211 
............... 

เคมีฟิสิกัลประยุกต์  
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลประยุกต ์  
ชีวเคมีพื้นฐาน 
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน   
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
สถิติสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชวีภาพ 
การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนํวย 
วิชาเลือกเสร ี

4(4-0-8) 
1(0-3-0) 
3(3–0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 21 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
613 300 
613 301 
613 302 
613 303 
613 311 
613 312 
............... 

 ............... 

เทคโนโลยีสารสนเทศด๎านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
โครงสร๎างและการทํางานของเซลล์ 
การวิเคราะห์ดว๎ยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ปฏิบัติการการวเิคราะห์ดว๎ยเครือ่งมอืทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางเทคโนโลยีชวีภาพ 1 
การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปทีก่าํหนดโดยคณะวชิา 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

1(1-0-2) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

     2(2-0-4) 
1(0-3-0)  

3 
6 

รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
613 313 
613 314 
613 315 
613 316 
613 341 
613 342 
613 351 
613 352 
............... 

ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางเทคโนโลยีชวีภาพ 2 
การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ  
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต ์
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต ์
การเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
ปฏิบัติการการเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2(2-0-4)  
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 18 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
613 391 การฝึกงานทางเทคโนโลยีชวีภาพ      1*(ไมํน๎อยกวํา 160 ชั่วโมง) 

รวมหน่วยกิต - 
 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
613 491 
613 492 
............... 
............... 

สัมมนา 
โครงงานวิจัยสําหรับนกัศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1     
วิชาเลือกเสร ี
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

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

3 
3 

รวมหน่วยกิต 8 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
613 413 
613 471 
613 482 
613 493 

การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ 

โครงงานวิจัยสําหรับนกัศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ  2    

     2(1-3-2) 
3(3-0-6) 
1(1-0-2) 

      2(0-6-0) 
รวมหน่วยกิต 8 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 นักศึกษาต๎องศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา   30  หนํวยกิต  

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา  108  หนํวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา 144 หนํวยกิต 

หลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการแบํงออกเป็น 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรปกติและหลักสูตรสหกิจศึกษา  ซ่ึงทั้งสองหลักสูตรมีความแตกตํางกันดังนี้ หลักสูตร 
สหกิจศึกษาจะมุํงเน๎นให๎นักศึกษาประยุกต์ใช๎วิชาความรู๎ที่ได๎ศึกษามาใช๎ในการทํางานจริงในโรงงาน
อุตสาหกรรมตําแหนํงวิศวกร  อีกทั้งเป็นการสํงเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร๎อมให๎นักศึกษา
กํอนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาผู๎ที่จะเข๎ารํวมโครงการสหกิจศึกษาจะคัดเลือกจากนักศึกษาภาคปกติ  
ที่มีผลการเรียนดีและสมัครใจเข๎ารํวมโครงการกับทางภาควิชา โดยจะรับสมัครนักศึกษาเข๎ารํวม
โครงการสหกิจศึกษาหลังจากจบการศึกษาชั้นปีที่ 2 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปกติและสหกิจศึกษา) จํานวน 30  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

(Thai for Communication)  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

(English for Everyday Use)   
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

(English Skill Development)  
 
1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมํน๎อยกวํา  9  หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง  
3  กลุํมวิชา กลุํมละ 3 หนํวยกิต ตํอไปนี้ 
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
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082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110  ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาต ิ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิง่แวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 



59 

 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107 พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร ์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
 

1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 
085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์    3(1-4-4) 

(Creative Silpakorn) 
  

1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 
 

1.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ  จํานวน 6 หนํวยกิต 
 600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 

          (Communicative English for Applied Science) 
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

          (Technical English for Applied Science) 
 

1.3.2. กลุ่มวิชาเลือก  จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต จาก 11 รายวิชา ดังนี้ 
  600 111  เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 

          (Clean Technology and Environment) 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

          (Food and Life Style) 
 600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 

          (Art of Living) 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

          สําหรับการวิจัยด๎านอาหาร   
          (Information Technology and Computer Applications  
          for Food Research) 

 600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
          (Biotechnology and Life Quality) 

                600 116    ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา    3(3-0-6) 
          (Leadership and Development) 

 600 117 พลังงานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต   3(3-0-6) 
          (Energy and Environment for Life) 

 600 118  ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
          (Business for Everyday Life) 

 600 119  ไฟฟูาและความปลอดภัย   3(3-0-6) 
          (Electricity and Safety) 
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600 120  การตลาดและการเงิน   3(3-0-6) 
 (Marketing and Finance) 
600 121 เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Network Technology and Communication) 
600 122   วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

       (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 108 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ปกติและสหกิจศึกษา) จํานวน 47 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 

511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 
 (Calculus for Engineers I) 
511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2   3(3-0-6) 
 (Calculus for Engineers II) 
511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics) 
513 100 เคมีทั่วไป    3(3-0-6) 
 (General Chemistry) 
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory) 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 
 (General Physics I) 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2    3(3-0-6) 
 (General Physics II) 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1   1(0-3-0) 
 (General Physics Laboratory I) 
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2   1(0-3-0) 
 (General Physics Laboratory II) 
614 101 วิศวกรรมพื้นฐาน     1(1–0-2) 
 (Basic Engineering) 
614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-4) 
 (Computer Programming for Industrial Engineers) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-4) 
 (Engineering Drawing) 
614 202 สถิติวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Engineering Statistics) 
614 211 กระบวนการผลิต    3(3-0-6) 
 (Manufacturing Processes)     
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต   1(0-3-0) 
 (Manufacturing Processes Laboratory) 



61 

 
 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 

          (Engineering Mechanics) 
 615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับวิศวกร   3(3-0-6) 

          (Thermofluids for Engineer) 
 618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน    3(3-0-6) 

 (Fundamental of Electrical Engineering) 
 620 101 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 

 (Engineering Materials) 
 

2.2  กลุ่มวิชาบังคับ  (ปกติ)   จํานวน 55 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
614 213 การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ  2(1-3-2) 

  (Computer Aided Design) 
  614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 

  (Engineering Economy) 
 614 251 การวิจัยดําเนินงาน    3(3-0-6) 

  (Operations Research) 
 614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ   1(0-3-0) 

  (Materials Testing Laboratory) 
 614 313 ระบบอัตโนมัต ิ    3(3-0-6) 

  (Automatic System) 
614 321  การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

  (Industrial Work Study) 
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 

  (Safety Engineering) 
614 331 การควบคุมคุณภาพ    3(3-0-6) 

  (Quality Control) 
614 341  การวิเคราะห์ต๎นทุนอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

 (Industrial Cost Analysis) 
614 351  การวางแผนและควบคุมการผลิต   3(3-0-6) 

 (Production Planning and Control) 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล๎อมสําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 

 (Energy and Environmental Management for Engineers) 
 614 361 การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต  3(3-0-6) 

 (Design for Manufacturability) 
614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ   1(0-3-0) 

 (Industrial Engineering Laboratory) 
614 364 การออกแบบทางวิศวกรรม   3(2-3-4) 

 (Engineering Design) 
614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม              1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 

 (Industrial Training) 
 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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614 451 วิศวกรรมงานซํอมบํารุง   3(3-0-6) 
                 (Maintenance Engineering) 
614 461 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  (Industrial Plant Design) 
614 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1  1(0-3-0) 
  (Industrial Engineering Project I) 
614 492 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2  2(0-6-0) 
  (Industrial Engineering Project II) 
614 493 สัมมนา    1*(0-3-0) 
  (Seminar) 
614 496 ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิศวกร  3(3-0-6) 
  (English for Engineers) 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์  1(0-3-0) 
  (Thermofluids Laboratory) 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน  1(0-3-0) 
  (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
619 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทสําหรับงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 
  (Spreadsheet Laboratory for Engineering) 
619 331 การจัดการโครงการ   3(3-0-6) 
  (Project Management) 
  

2.3  กลุ่มวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา) จํานวน 61 หนํวยกิต ประกอบด๎วยรายวิชา
ตํอไปนี ้

614 213 การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ 2(1-3-2) 
  (Computer Aided Design) 
614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 
  (Engineering Economy) 
614 251 การวิจัยดําเนินงาน   3(3-0-6) 
  (Operations Research) 
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ  1(0-3-0) 
  (Materials Testing Laboratory) 
614 313 ระบบอัตโนมัต ิ   3(3-0-6) 
  (Automatic System) 
614 321 การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  (Industrial Work Study) 
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย   3(3-0-6) 
  (Safety Engineering) 
614 331 การควบคุมคุณภาพ   3(3-0-6) 
  (Quality Control) 
614 341 การวิเคราะห์ต๎นทุนอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  (Industrial Cost Analysis) 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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 614 351    การวางแผนและควบคุมการผลิต   3(3-0-6) 

       (Production Planning and Control) 
 614 352    การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล๎อมสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

       (Energy and Environmental Management for Engineers) 
614 361    การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต  3(3-0-6) 

       (Design for Manufacturability) 
 614 363    ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ   1(0-3-0) 

       (Industrial Engineering Laboratory) 
 614 364    การออกแบบทางวิศวกรรม   3(2-3-4) 

       (Engineering Design) 
 614 391    การฝึกงานในอุตสาหกรรม                1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 

       (Industrial Training) 
 614 451    วิศวกรรมงานซํอมบํารุง   3(3-0-6) 

        (Maintenance Engineering) 
 614 461     การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

        (Industrial Plant Design) 
 614 493     สัมมนา    1*(0-3-0) 

        (Seminar) 
 614 494     เตรียมสหกิจศึกษา    1*(0-3-0) 

        (Preparation for Cooperative Education) 
 614 495     สหกิจศึกษา             9(ไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์) 

        (Cooperative Education)  
 614 496     ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร   3(3-0-6) 

        (English for Engineers) 
 615 225     ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์   1(0-3-0) 

        (Thermofluids Laboratory) 
 618 121     ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน  1(0-3-0) 

        (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
 619 201     ปฏิบัติการสเปรดชีทสําหรับงานวิศวกรรม  1(0-3-0) 

        (Spreadsheet Laboratory for Engineering) 
 619 331     การจัดการโครงการ   3(3-0-6) 

        (Project Management)  
 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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2.4 กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ) จํานวนไมํน๎อยกวํา 6  หนํวยกิต โดยเลือกศึกษาจาก

กลุํมวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งหรือหลายแขนงวิชา ตํอไปนี้ 
 

2.4.1 แขนงด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 
614 312 การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการผลิตสําหรับ  3(3-0-6) 

เครื่องจักรกลซีเอ็นซี    
(Computer Aided Manufacturing for CNC Machining) 

614 314 วิศวกรรมเครื่องมือกล   3(3-0-6) 
(Tool Engineering) 

614 315 อบชุบเหล็ก    3(3-0-6) 
(Heat Treatment of Steels) 

614 316  ปฏิบัติการอบชุบเหล็ก   1(0-3-0) 
(Heat Treatment of Steel Laboratory) 

614 317 โลหะวิทยา    3(3-0-6) 
(Mettallurgy)  

614 318 ปฏิบัติการโลหะวิทยา   1(0-3-0) 
 (Mettallurgy laboratory) 
614 411 การออกแบบแมํพิมพ์เบื้องต๎น   3(3-0-6) 
 (Die Design Fundamentals)  
 
2.4.2. แขนงด้านด้านคุณภาพและการปรับปรุงระบบการผลิตและการด าเนินการ 
614 323 การยศาสตร์    3(3-0-6) 
 (Ergonomics)  
614 362 ปัญญาคณาในระบบการผลิต   3(3-0-6) 
 (Computational Intelligence in Manufacturing Systems) 
614 452 ระบบการผลิตแบบลีน   3(3-0-6) 
 (Lean Manufacturing Systems) 
614 454 การจัดตารางการผลิตและการจัดลําดับการผลิต 3(3-0-6) 
 (Production Scheduling and Sequencing) 
614 456 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง  3(3-0-6) 
 (Experimental Design and Analysis) 
614 462 วิศวกรรมคุณคํา    3(3-0-6) 
 (Value Engineering) 
614 463 การจําลองสถานการณ ์   3(3-0-6) 
 (Simulation) 
619 432 ระบบการจัดการคุณภาพ   3(3-0-6) 
 (Quality Management System) 
619 434 คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ  3(3-0-6) 
 (Quality in Service Industry)  
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 619 441    การเขียนโปรแกรมด๎วย MATLAB                                    3(3-0-6) 
                               (Computer Programing with MATLAB) 
 619 442    เหมืองข๎อมูล                                                              3(3-0-6) 

         (Data Mining) 
 

2.4.3 แขนงด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 614 453    กฎหมายอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

    (Industrial Laws) 
 614 455    การสร๎างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 

    (Team Building and Human Resource Management) 
 619 313    การจัดการการขนสํงและการกระจายสินค๎า  3(3-0-6) 

    (Transportation and Distribution Management)  
 619 421    การควบคุมสินค๎าคงคลัง    3(3-0-6) 

    (Inventory Control) 
 619 431    การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

    (Industrial Forecasting) 
 619 433    วิศวกรรมระบบ    3(3-0-6) 

    (System Engineering) 
 619 436    การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต  3(3-0-6) 

     (Industrial Product and Production Design) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ   การนับหนํวยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํได๎ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปกติ) 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
081 102 
511 104 
514 101 
514 103 
614 101 
………….. 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   
ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
วิศวกรรมพื้นฐาน  
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(1-0-2) 

3 
รวมหน่วยกิต 17 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
511 105 
514 102 
514 104 
614 191 
615 112 

………….. 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2   
ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรอุตสาหการ 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
511 206 
513 100 
513 105 
600 101  
614 201 
614 202 
619 201 
…………… 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม  
เคมีทั่วไป  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
เขียนแบบวิศวกรรม  
สถิติวิศวกรรม   
ปฏิบัติการสเปรดชีทสําหรับงานวิศวกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา    

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 211 
614 212 
614 213 
614 241 
614 251 
618 120 
618 121 
620 101 
…………..… 

กระบวนการผลิต 
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
การวิจยัดําเนินงาน 
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาูพื้นฐาน 
วัสดุวิศวกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา    

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(1-3-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 22 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
614 311 
614 313 
614 321 
614 341 
614 361 
615 224 
615 225 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ปฏิบัติการการทดสอบวัสด ุ
ระบบอัตโนมัต ิ
การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์ต๎นทุนอุตสาหกรรม 
การออกแบบเพือ่ความสามารถในการผลิต 
เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์

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

รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 322 
614 331 
614 351 
614 352 
614 363 
614 364 
…………….. 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
การควบคุมคุณภาพ 
การวางแผนและควบคุมการผลิต 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล๎อมสําหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
การออกแบบทางวิศวกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม 1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 

รวมหน่วยกิต - 
        
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 451 
614 461 
614 491 
614 493 
614 496 
619 331 
…………… 

วิศวกรรมงานซํอมบํารุง 
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
สัมมนา 
ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิศวกร 
การจัดการโครงการ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

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

3 
รวมหน่วยกิต 16 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 492 
…………… 
…………… 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

2(0-6-0) 
6 
3 

รวมหน่วยกิต 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจศึกษา) 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
081 102 
511 104 
514 101 
514 103 
614 101 
………….. 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   
ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
วิศวกรรมพื้นฐาน  
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(1-0-2) 

17 
รวมหน่วยกิต 18 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
511 105 
514 102 
514 104 
614 191 
615 112 

………….. 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2   
ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรอุตสาหการ 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
511 206 
513 100 
513 105 
600 101  
614 201 
614 202 
619 201 
…………… 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม  
เคมีทั่วไป  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
เขียนแบบวิศวกรรม  
สถิติวิศวกรรม   
ปฏิบัติการสเปรดชีทสําหรับงานวิศวกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา    

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 211 
614 212 
614 213 
614 241 
614 251 
618 120 
618 121 
620 101 
…………..… 

กระบวนการผลิต 
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
การวิจยัดําเนินงาน 
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาูพื้นฐาน 
วัสดุวิศวกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา    

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(1-3-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 22 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
614 311 
614 313 
614 321 
614 341 
614 361 
615 224 
615 225 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ปฏิบัติการการทดสอบวัสด ุ
ระบบอัตโนมัต ิ
การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์ต๎นทุนอุตสาหกรรม 
การออกแบบเพือ่ความสามารถในการผลิต 
เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์

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

รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 322 
614 331 
614 351 
614 352 
614 363 
614 364 
…………….. 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
การควบคุมคุณภาพ 
การวางแผนและควบคุมการผลิต 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล๎อมสําหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
การออกแบบทางวิศวกรรม 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม 1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 

รวมหน่วยกิต - 
        
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 451 
614 461 
614 493 
614 494 
614 496 
619 331 
…………… 
………….. 

วิศวกรรมงานซํอมบํารุง 
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
สัมมนา 
เตรียมสหกิจศึกษา 
ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิศวกร 
การจัดการโครงการ 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

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

3 
3 

รวมหน่วยกิต 18 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 495 สหกิจศึกษา 9(ไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์) 

รวมหน่วยกิต 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
นักศึกษาต๎องศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา  30  หนํวยกิต  

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา  114  หนํวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
เสรีจํานวนไมํน๎อยกวํา  6  หนํวยกิต  โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา 150 
หนํวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวน 30  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

(Thai for Communication)  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

(English for Everyday Use)   
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

(English Skill Development)  
 
1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมํน๎อยกวํา  9  หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง  
3  กลุํมวิชา กลุํมละไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ตํอไปนี้ 
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110  ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
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083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาต ิ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร ์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
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    1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 

     085 101    ศิลปากรสร๎างสรรค์        3(1-4-4) 
     (Creative Silpakorn) 

 
1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวน 12 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 

     1.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
600 101    ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science) 
600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Technical English for Applied Science) 
 

     1.3.2  กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
วิชาตํอไปนี้   

600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6) 
 (Clean Technology and Environment) 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Food and Life Style) 
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Art of Living) 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 สําหรับการวิจัยด๎านอาหาร 
 (Information Technology and Computer  
 Applications for Food Research) 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Biotechnology and Life Quality) 
600 116  ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Leadership and Development) 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต 3(3-0-6) 
 (Energy and Environment for Life) 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Business for Everyday Life) 
600 119  ไฟฟูาและความปลอดภัย 3(3-0-6)  
 (Electricity and Safety) 

 600 120  การตลาดและการเงิน 3(3-0-6) 
 (Marketing and Finance) 
600 121 เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Network Technology and Communication) 
600 122   วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

       (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 114 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 62 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 

 511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers I)  
 511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers II) 
 511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics)  
 513 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
  (General Chemistry)      
 513 105  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory) 
 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
  (General Physics I)  
 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
   (General Physics II)  
 514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 
  (General Physics Laboratory I) 
 514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0) 
   (General Physics Laboratory II) 
 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
  (Engineering Drawing)  
 615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต๎น 1(1-0-2) 
  (Introduction to Safety Engineering) 
 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
  (Engineering  Mechanics )   
 615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
   (Engineering Mechanics II) 
 615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 3(3-0-6) 
  (Mechanical Engineering Thermodynamics I) 
 615 203 สถิติสําหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2(2-0-4) 
  (Statistics for Engineering Analysis)  
 615 204  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2(2-0-4) 
  (Numerical Methods for Mechanical Engineers) 
 615 206 กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 
  (Manufacturing Processes for Mechanical Engineers) 
 615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6) 
  (Mechanics of Solid I)  
  



78 

 
 615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(2-0-4) 
  (Mechanical Engineering Thermodynamics II) 
 615 223 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
  (Fluid Mechanics I)  
 615 331 วิศวกรรมไฟฟูาสําหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 
  (Electrical Engineering for Mechanical Engineers) 
 615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1(0-3-0) 
  (Electrical Engineering Laboratory for Mechanical Engineers) 
 615 402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
  (Computer Programming for Mechanical Engineering)  
 618 120  วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical Engineering) 
 620 101  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
 

    2.2 กลุ่มวชิาบังคับ จํานวน 43 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 

 615 201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-0-2) 
  (Mechanical Engineering Drawing) 
 615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
  (Mechanical Engineering Drawing Laboratory I) 
 615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
  (Mechanical Engineering Drawing Laboratory II) 
 615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
  (Mechanics of Machinery) 
 615 221 การถํายเทความร๎อน 3(3-0-6) 
  (Heat Transfer) 
 615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 1(0-3-0) 
  (Manufacturing Mechanical Laboratory I) 
 615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 1(0-3-0) 
  (Manufacturing Mechanical Laboratory II)  
 615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0) 
  (Mechanical Engineering Laboratory I) 
 615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ 1(0-3-0) 
  (Material Testing Technology) 
 615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1     3(3-0-6) 
  (Machine Design I) 
 615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2     3(3-0-6) 
  (Machine Design II) 
 615 333 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
  (Automatic Control in Mechanical Engineering) 
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 615 341    เครื่องยนต์สันดาปภายใน 2(2-0-4) 
          (Internal Combustion Engines) 
 615 342 การปรับอากาศ   3(3-0-6) 
          (Air Conditioning) 
 615 371    การฝึกงาน                                              1*(ไมํน๎อยกวํา 320 ชั่วโมง) 
          (Practical Training) 
 615 372    โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  1(0-3-0) 
          (Mechanical Engineering Project I) 
 615 401    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0) 
           (Mechanical Engineering Laboratory II) 
 615 411    การออกแบบทางด๎านวิศวกรรมเครื่องกลใช๎คอมพิวเตอร์ชํวย 3(3-0-6) 
           (Computer Aided Mechanical Engineering Design) 
 615 421    วิศวกรรมโรงจักรต๎นกําลัง 3(3-0-6) 
           (Power Plant Engineering) 
 615 431    การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
           (Mechanical Vibration)  
 615 441    การทําความเย็น 3(3-0-6) 
           (Refrigeration) 
 615 471    โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2  1(0-3-0) 
           (Mechanical Engineering Project II) 
 615 472    โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 1(0-3-0) 
           (Mechanical Engineering Project III) 
 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไมํน๎อยกวํา 9  หนํวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตํอไปนี้ 
 

 615 501    ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์สําหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
           (Finite Element Methods for Engineers) 
 615 511    กลศาสตร์ของแข็ง 2  3(3-0-6) 
           (Mechanics of Solid II) 
 615 521    กลศาสตร์ของไหล 2  3(3-0-6) 
           (Fluid Mechanics II) 
 615 522    วิศวกรรมไอน้ํา 3(3-0-6) 
           (Steam Engineering) 
 615 523    การออกแบบระบบความร๎อน 3(3-0-6) 
           (Design of Thermal Systems) 
 615 524    วิศวกรรมทํอความร๎อน 3(3-0-6) 
           (Heat Pipe Engineering) 
 615 525    วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6) 
           (Solar Energy Engineering) 
 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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 615 526 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
  (Energy Conservation and Management) 
 615 527 แหลํงพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
  (Renewable Energy Resources) 
 615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 
  (Microcontroller for Mechanical Engineers) 
 615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต๎น 3(3-0-6) 
   (Introduction to Mechatronics Engineering) 
 615 533 การวัดทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Engineering Measurement) 
 615 541 เทคโนโลยียานยนต์ 3(3-0-6) 
  (Automotive Technology) 
 615 542 กังหันก๏าซ 3(3-0-6) 
  (Gas Turbine) 
 615 543 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
  (Application Software in Energy Engineering) 
 615 551 ระบบกําลังของไหล   3(3-0-6) 
  (Fluid Power Systems) 
 615 552 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  3(3-0-6) 
  (Pneumatic and Hydraulic Systems) 
 615 553 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1 3(3-0-6) 
  (Optomechatronics  Engineering I) 
 615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2 3(3-0-6) 
  (Optomechatronics  Engineering II) 
 615 555 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
  (Application Software in Mechatronics Engineering)  
 615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Mechanical Engineering I) 
 615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Mechanical Engineering II) 
 615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3   3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Mechanical Engineering III) 
 615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4   3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Mechanical Engineering IV)  
 615 565  การเผาไหม๎และควบคุมมลพิษ 3(3-0-6)  
  (Combustion and Emission Control) 
 615 566  ระบบการเผาไหม๎และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 3(3-0-6)  
  (Combustion Systems and Emission Control Equipment) 
 615 567 การดูดความชื้นสําหรับอาคาร 3(3-0-6) 
  (Dehumidification for Buildings) 
 615 568 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 3(3-0-6) 
  (Passive Building Design) 
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 615 569    เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ                                        3(3-0-6) 
          (Biomass Fuel and Its Conversion) 
 615 571    สัมมนา                                                                           3(3-0-6) 
           (Seminar) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ   การนับหนํวยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํได๎ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 102 
511 104 
513 100 
513 105 
514 101 
514 103 
615 101 
615 112 
.............. 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 
เคมีทั่วไป 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ความปลอดภยัทางวิศวกรรมเบื้องต๎น 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(1-0-2) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 21 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
511 105 
514 102 
514 104 
614 201 
615 113 
615 121 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
เขียนแบบวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
511 206 
600 101 
615 201 
615 202 
615 211 
615 222 
615 223 
618 120 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 
กลศาสตร์ของแข็ง 1 
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
กลศาสตร์ของไหล 1 
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(1-0-2) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
615 203 
615 204 
615 205 
615 206 
615 212 
615 221 
620 101 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติสําหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2 
กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
การถํายเทความร๎อน 
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
615 301 
615 311 
615 312 
615 331 
615 332 
615 333 
615 341 
............... 
............... 

ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 
เทคโนโลยีทดสอบวัสด ุ
การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
วิศวกรรมไฟฟูาสาํหรับวิศวกรเครื่องกล 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาูสําหรับวิศวกรเครื่องกล 
การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 
เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1(0-3-0) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

3 
3 

รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
615 302 
615 303 
615 313 
615 342 
615 372 
615 402 
............... 
............... 

ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
การออกแบบเครื่องจักรกล 2 
การปรับอากาศ 
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

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

3 
3 

รวมหน่วยกิต 18 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
615 371  การฝึกงาน 1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชัว่โมง) 

รวมหน่วยกิต - 
 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
615 401 
615 411 
615 431 
615 441 
615 471 
............... 
.............. 

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
การออกแบบทางด๎านวิศวกรรมเครือ่งกลใชค๎อมพิวเตอร์ชํวย 

การส่ันสะเทือนทางกล 
การทําความเย็น 
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

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

3 
3 

รวมหน่วยกิต 17 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
615 421 
615 472 
............... 
............... 
............... 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
วิศวกรรมโรงจักรต๎นกาํลัง 
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

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

3 
3 
3 

รวมหน่วยกิต 16 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
นักศึกษาต๎องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา 111 หนํวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา  147  หนํวยกิต 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวนไมํน๎อยกวํา 30  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

(Thai for Communication)  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

(English for Everyday Use)   
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

(English Skill Development)  
 
1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวน  9  หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง  3  กลุํมวิชา 
กลุํมละไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ตํอไปนี้ 
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110  ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
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083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาต ิ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
            (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร ์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
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1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 

085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์    3(1-4-4) 
(Creative Silpakorn) 

 
1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 
 

1.3.1 วิชาบังคับ     จํานวน 6 หนํวยกิต 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์                3(3-0-6) 
  (Technical English for Applied Science) 
 
  1.3.2 วิชาเลือก      จํานวน 6 หนํวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตํอไปนี้ 
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
  (Clean Technology and Environment) 
 600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Food and Life Style) 
 600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 
  (Art of Living) 
 600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  สําหรับการวิจัยด๎านอาหาร 
  (Information Technology and Computer Applications for 
  Food Research) 
 600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  (Biotechnology and Life Quality) 
 600 116 ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา    3(3-0-6) 
  (Leadership and Development) 
 600 117 พลงังานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต   3(3-0-6) 
  (Energy and Environment for Life) 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Business for Everyday Life) 
 600 119 ไฟฟูาและความปลอดภัย   3(3-0-6) 
  (Electricity and Safety) 
 600 120 การตลาดและการเงิน    3(3-0-6) 

(Marketing and Finance) 
 600 121 เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร   3(3-0-6) 

(Network Technology and Communication)  
600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 111 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 37 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 

511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers I) 
 511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2   3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers II) 
 511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics) 
 513 100 เคมีทั่วไป     3(3-0-6) 
  (General Chemistry) 
 513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory)   
 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 
  (General Physics I) 
 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2    3(3-0-6) 
  (General Physics II) 
 514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1   1(0-3-0) 
  (General Physics Laboratory I) 
 514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2   1(0-3-0) 
  (General Physics Laboratory II) 
 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   3(2-2-5) 
  (Computer Programming I) 
 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-4) 
  (Engineering Drawing) 
 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics) 
 618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน    3(3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน   1(0-3-0) 
  (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
 620 101 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 

 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ   จํานวน 68 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต๎น    2(2-0-4) 
  (Introduction to Chemical Engineering) 
 616 121 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 
  (Chemical Engineering Processes) 
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 616 202 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมีด๎วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2(2-0-4) 
  (Chemical Engineering Analysis by Numerical Methods) 
 616 203 สถิติวิศวกรรมเคมี    3(3-0-6) 
  (Chemical Engineering Statistics) 
 616 211 หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  (Basic Chemical Engineering Principles and Calculations) 
 616 212 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 
  (Chemical Engineering Thermodynamics) 
 616 213 ทํอและอุปกรณ์สําหรับกระบวนการอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
  (Piping and Instruments for Industrial Processes) 
 616 301 การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับการจําลอง 2(2-0-4) 
  กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
  (Application of Mathematical Methods for Modeling in 
  Chemical Engineering Processes) 
 616 302 ระบบการประกันคุณภาพอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
  (Industry Quality Assurance System) 
 616 311 สมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมีทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
  (Phase and Chemical Equilibrium in Chemical Engineering) 
 616 312 การกําเนิดกําลังและการทําความเย็น   2(2-0-4) 
  (Power Generation and Refrigeration) 
 616 313 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 
  (Chemical Engineering Safety) 
 616 331 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบ 3(3-0-6) 

เครื่องปฏิกรณ์   
  (Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design) 
 616 332 การปฏิบัติการการถํายเทโมเมนตัม   2(2-0-4) 
  (Momentum Transfer Operations) 
 616 333 การปฏิบัติการการถํายเทความร๎อน   3(3-0-6) 
  (Heat Transfer Operations) 
616 334 การปฏิบัติการการถํายเทมวล   3(3-0-6) 
  (Mass Transfer Operations) 
 616 335 การสร๎างแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 1 3(2-3-4) 

  (Process Modeling and Simulation I) 
 616 336 พลวัตกระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
  (Process Dynamics and Control in Chemical Engineering) 
 616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนํวย 1  1(0-3-0) 
  (Unit Operation Laboratory I) 
 616 382 การฝึกงาน           1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 
  (Practical Training) 
 
 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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 616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมี 1(0-3-0) 

ในปัจจุบัน   
  (Seminar in Recent Chemical Engineering Innovation  

and Development) 
 616 401 เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 
  (Chemical Engineering Economics) 
 616 411 ปรากฏการณ์การนําพา    3(3-0-6) 
  (Transport Phenomena) 
 616 431 การสร๎างแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ 2 2(1-3-2) 
  (Process Modeling and Simulation II) 
 616 432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี  3(2-3-4) 
  (Chemical Engineering Plant Design) 
 616 441 การสังเคราะห์วัสดุและการจําแนกลักษณะเฉพาะ  3(3-0-6) 
  (Material Synthesis and Characterization) 
 616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนํวย 2  1(0-3-0) 
  (Unit Operation Laboratory II) 
 616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1    1(0-3-0) 
  (Chemical Engineering Project I) 
 616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2    3(0-9-0) 
  (Chemical Engineering Project II) 
 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไมํน๎อยกวํา 6  หนํวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตํอไปนี้ 

 
616 421 วิศวกรรมการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมและการผลิต  3(3-0-6) 

แก๏สธรรมชาต ิ 
  (Petroleum Refinery Engineering and Natural 

 Gas Processing) 
 616 422 กระบวนการวิศวกรรมปิโตรเคมี   3(3-0-6) 
  (Petrochemical Engineering Processes) 
 616 451 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
  (Environmental Chemical Engineering)  
 616 452 การบําบัดของเสียอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
  (Industrial Waste Treatment)  
 616 511 การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ  3(3-0-6) 
  (Process Safety Management) 
 616 531 การหาคําเหมาะที่สุดทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
  (Chemical Engineering Optimization) 
616 532 การสร๎างแบบจําลองและการวิเคราะห์พลวัตกระบวนการ 3(3-0-6)  
  (Modeling and Analysis of Process Dynamics) 
 616 541 วิศวกรรมพอลิเมอร ์    3(3-0-6) 
  (Polymer Engineering) 
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 616 542 กระบวนการพอลิเมอร์    3(3-0-6) 
  (Polymer Processing) 
 616 551 วิศวกรรมเคมีชีวภาพสําหรับวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
  (Biochemical Engineering for Chemical Engineering) 
 616 561 เทคโนโลยีเยื่อแผํนในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
  (Industrial Membrane Technology)  
 616 562 การสกัดด๎วยตัวทําละลาย   3(3-0-6) 
  (Solvent Extraction) 
 616 563 วิศวกรรมไครโอจีนิค    3(3-0-6) 
  (Cryogenic Engineering) 
 616 571 วิศวกรรมการเรํงปฏิกิริยา   3(3-0-6) 
  (Catalytic Reaction Engineering) 
 616 572 การจําแนกลักษณะเฉพาะของตัวเรํงปฏิกิริยา  3(3-0-6) 
  (Characterization of Catalysts) 
 616 581 หัวข๎อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 
  (Current Topics in Chemical Engineering)   

 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ   การนับหนวํยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํได๎ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
511 104 
513 100 
513 105 
514 101 
514 103 
600 101 
616 111 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
เคมีทั่วไป 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
วิศวกรรมเคมีเบื้องต๎น 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
511 105 
514 102 
514 104 
517 111 
600 102 
616 121 

……………..…… 

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 102 
511 206 
614 201 
615 112 
616 211 
620 101 
…………….. 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
เขียนแบบวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน 
วัสดุวิศวกรรม 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 21 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
616 202 
616 203 
616 212 
616 213 
618 120 
618 121 
…………….. 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมีด๎วยระเบียบวธิีเชิงตัวเลข 
สถิติวิศวกรรมเคมี 
อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 
ทํอและอุปกรณ์สําหรับกระบวนการอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาูพื้นฐาน 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
616 301 

 
616 311 
616 312 
616 331 
616 332 
616 333 
………..…… 

การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับการจําลอง
กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 
สมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมีทางวิศวกรรมเคมี 
การกําเนิดกําลังและการทําความเย็น 
จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
การปฏิบัติการการถํายเทโมเมนตัม 
การปฏิบัติการการถํายเทความร๎อน 
วิชาเลือกเสรี 

2(2-0-4) 
 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

6 
รวมหน่วยกิต 21 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
616 302 
616 313 
616 334 
616 335 
616 336 
616 381 
616 391 
…………….. 

ระบบการประกันคุณภาพอุตสาหกรรม 
ความปลอดภยัทางวิศวกรรมเคมี 
การปฏิบัตกิารการถํายเทมวล 
การสร๎างแบบจาํลองและการจําลองกระบวนการ 1 
พลวัตกระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมเคมี 
ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนํวย 1 
สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
616 382 การฝึกงาน 1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชัว่โมง) 

รวมหน่วยกิต - 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
616 431 
616 401 
616 411 
616 441 
616 481 
616 491 
…………….. 

การสร๎างแบบจาํลองและการจําลองกระบวนการ 2 
เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 
ปรากฏการณ์การนาํพา 
การสังเคราะห์วัสดุและการจําแนกลักษณะเฉพาะ 
ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนํวย 2 
โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

2(1-3-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 16 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
616 432 
616 492 
…………….. 
…………….. 

การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 
โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(2-3-4) 
3(0-9-0) 

3 
3 

รวมหน่วยกิต 12 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
นักศึกษาต๎องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา 109 หนํวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา  145  หนํวยกิต 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวน 30  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

(Thai for Communication)  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

(English for Everyday Use)   
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

(English Skill Development)  
 
1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวน  9  หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง  3  กลุํมวิชา 
กลุํมละไมํน๎อยกวํา  3 หนํวยกิต ตํอไปนี้ 
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110  ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
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083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
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1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 

085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์    3(1-4-4) 
(Creative Silpakorn) 

 
1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 
 

1.3.1 วิชาบังคับ     จํานวน 6 หนํวยกิต 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์          3(3-0-6) 
  (Technical English for Applied Science) 
 
  1.3.2 วิชาเลือก      จํานวน 6 หนํวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตํอไปนี้ 
600 111  เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
  (Clean Technology and Environment) 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Food and Life Style) 
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 
  (Art of Living) 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  สําหรับการวิจัยด๎านอาหาร 

(Information Technology and Computer Applications for 
Food Research) 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  (Biotechnology and Life Quality) 
600 116 ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา    3(3-0-6) 
  (Leadership and Development) 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต   3(3-0-6) 
  (Energy and Environment for Life) 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Business for Everyday Life) 
600 119 ไฟฟูาและความปลอดภัย   3(3-0-6)  

  (Electricity and Safety) 
600 120 การตลาดและการเงิน    3(3-0-6) 
  (Marketing and Finance) 
600 121 เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Network Technology and Communication)  
600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 
 



100 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 109 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปกติและสหกิจศึกษา) จํานวน 37 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 

 
511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers I)  
511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2   3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers II)  
513 100 เคมีทั่วไป     3(3-0-6) 
  (General Chemistry)  
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory) 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 
  (General Physics I) 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2    3(3-0-6) 
  (General Physics II) 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1    1(0-3-0) 

(General Physics Laboratory I)   
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2   1(0-3-0) 

(General Physics Laboratory II)  
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-4)  
  (Engineering Drawing) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics) 
618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกร       3(2-3-4) 
  (Computer Programming for Engineers) 
618 214 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟูา   3(3-0-6) 
  (Electrical Engineering Mathematics)  
618 311 สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟูา    3(3-0-6) 
  (Statistics for Electrical Engineering) 
618 313 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค   1(0-3-0) 
  (Technical Computer Applications) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
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2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (ปกติ)  จํานวน  57 หนํวยกิต  ประกอบด๎วย 
 
618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน    3(3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 222 การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา    3(3-0-6) 
  (Electric Circuit Analysis) 
618 223 ปฏิบัติการไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0) 
  (Basic Electrical and Electronic Laboratory) 
618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
  (Electronic Devices and Circuit Design) 
618 225 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   1(0-3-0) 
  (Electronic Engineering Laboratory)   
618 240 โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริธึม   3(2-3-4) 
  (Data Structures and Algorithms) 
618 241 การออกแบบและการโปรแกรมฐานข๎อมูลสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
  (Database Design and Programming for Engineers) 
618 242 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  (Computer System Architecture and Organization) 
618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก  3(3-0-6) 
  (Digital Circuits and Logic Design) 
618 251 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก  1(0-3-0) 
  (Digital Circuits and Logic Design Laboratory) 
618 326 การประยุกต์ของระบบและสัญญาณ   1(0-3-0) 
  (Applications of System and Signal) 
618 327 ฟิสิกส์ของวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
  (Physics of Electronic Materials and Devices ) 
618 344 วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องต๎น   3(3-0-6) 
  (Introduction to Operating System Engineering)   
618 352 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมตํอ   3(3-0-6) 
  (Microprocessors and Interfacing) 
618 353 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมตํอ  1(0-3-0) 
  (Microprocessor and Interfacing Laboratory) 
618 354 ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว     3(2-3-4) 
  (Computer and Embedded Systems) 
618 360 สนามและคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา     3(3-0-6) 
  (Electromagnetic Fields and Waves) 
618 361 หลักการระบบสื่อสาร    3(3-0-6) 
  (Principles of Communication Systems) 
618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล   3(3-0-6) 
  (Digital Signal Processing) 
618 370 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟูา   3(3-0-6) 
  (Instrumentation and Electrical Measurement) 
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618 371 ระบบควบคุมเชิงเส๎น    3(3-0-6) 
  (Linear Control Systems) 
618 390 สัมมนา     1(0-2-1) 
  (Seminar) 
618 391  การฝึกงาน           1* (ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 
  (Training) 
618 495 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 1  1(0-3-0) 
  (Electronics and Computer System Engineering Project I) 
618 496 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร ์2 2(0-6-0)  
  (Electronics and Computer System Engineering Project II) 

 
2.3 กลุ่มวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา)  จํานวน  66 หนํวยกิต  ประกอบด๎วย 
 
618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน    3(3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 222 การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา    3(3-0-6) 
  (Electric Circuit Analysis) 
618 223 ปฏิบัติการไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0) 
  (Basic Electrical and Electronic Laboratory) 
618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
  (Electronic Devices and Circuit Design) 
618 225 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์   1(0-3-0) 
  (Electronic Engineering Laboratory)   
618 240 โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริธึม   3(2-3-4) 
  (Data Structures and Algorithms) 
618 241 การออกแบบและการโปรแกรมฐานข๎อมูลสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
  (Database Design and Programming for Engineers) 
618 242 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  (Computer System Architecture and Organization) 
618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก  3(3-0-6) 
  (Digital Circuits and Logic Design) 
618 251 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก  1(0-3-0) 
  (Digital Circuits and Logic Design Laboratory) 
618 326 การประยุกต์ของระบบและสัญญาณ   1(0-3-0) 
  (Applications of System and Signal) 

 618 327 ฟิสิกส์ของวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
 (Physics of Electronic Materials and Devices ) 
618 344 วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องต๎น   3(3-0-6) 
 (Introduction to Operating System Engineering)  
  

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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618 352 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมตํอ  3(3-0-6) 

 (Microprocessors and Interfacing) 
618 353 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมตํอ 1(0-3-0) 

(Microprocessor and Interfacing Laboratory) 
618 354 ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว     3(2-3-4) 
 (Computer and Embedded Systems) 
618 360 สนามและคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา    3(3-0-6) 
 (Electromagnetic Fields and Waves) 
618 361 หลักการระบบสื่อสาร   3(3-0-6) 
 (Principles of Communication Systems) 
618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล   3(3-0-6) 
 (Digital Signal Processing) 
618 370 เครือ่งมือวัดและการวัดทางไฟฟูา  3(3-0-6) 
 (Instrumentation and Electrical Measurement) 
618 371 ระบบควบคุมเชิงเส๎น   3(3-0-6) 
 (Linear Control Systems) 
618 390 สัมมนา     1(0-2-1) 
 (Seminar) 
618 391 การฝึกงาน        1* (ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 
 (Training) 
618 392 เตรียมสหกิจศึกษา    1(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education) 
618 493 สหกิจศึกษา           9 (ไมํน๎อยกวํา 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education) 
618 494 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ  2(0-6-0) 
 คอมพิวเตอรส์ําหรับสหกิจศึกษา   
 (Electronics and Computer System Engineering Project for  
 Cooperative Education ) 

 
2.4 กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ) จํานวนไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต และ กลุํมวิชา 
เลือก (สหกิจศึกษา) จํานวนไมํน๎อยกวํา  6 หนํวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตํอไปนี้ 
 
618 415 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและพีชคณิตเชิงเส๎นประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Linear Algebra and Numerical Analysis) 
618 430  ระบบวงจรรวมขนาดใหญํมาก   3(3-0-6) 
 (Very Large Scale Integrated Systems)  
618 432 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง    3(3-0-6) 
 (Power Electronics) 
618 433 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง   1(0-3-0) 
 (Power Electronics Laboratory) 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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618 437 เครื่องจักรไฟฟูา    3(3-0-6)

 (Electrical Machines) 
618 438 วิศวกรรมการสํองสวําง         3(3-0-6) 
 (Illumination Engineering) 
618 443 การสื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 (Data Communication and Computer Networks) 
618 445 การออกแบบระบบเชิงวัตถุสําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
 (Object-Oriented System Design for Engineers) 
618 446 ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Industrial Computer Systems) 
618 448 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ฝังตัว   3(3-0-6) 
 (Embedded Software Engineering) 
618 449 การรู๎จํารูปแบบเบื้องต๎น   3(3-0-6) 
 (Introduction to Pattern Recognition) 
618 455 การออกแบบและสร๎างระบบดิจิทัล    3(3-0-6) 
 (Digital System Design and Implementation) 
618 464 สัญญาณสุํมและกระบวนการสโตแคสติก  3(3-0-6) 
 (Random Signals and Stochastic Processes) 
618 466 การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต๎น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Digital Image Processing) 
618 472 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล   3(3-0-6) 
 (Digital Control Systems) 
618 473 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์   3(3-0-6) 
 (Sensors and Transducers) 
618 480 วิศวกรรมเสียง    3(3-0-6) 
 (Audio Engineering) 
618 481 อะคูสติกส์วิศวกรรมเบื้องต๎น   3(3-0-6) 
 (Introduction to Engineering Acoustics) 
618 483 การควบคุมเสียงรบกวน   3(3-0-6) 
 (Noise Control) 
618 484 การเป็นผู๎ประกอบการกับงานนวัตกรรม  3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurship) 
618 485 การจัดการโครงการวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Engineering Project Management) 
618 486 เส๎นใยนําแสง     3(3-0-6) 
 (Fiber Optic) 
618 487 ปัญญาประดิษฐ์สําหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
 (Artificial Intelligence for Engineers) 
618 497 หัวข๎อพิเศษ    3(3-0-6) 
 (Special Topic) 
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 618 498   เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์1    3(3-0-6) 

         (Selected Topics in Electronics and ComputerEngineering I) 
 618 499   เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 2     3(3-0-6)   

         (Selected Topics in Electronics and Computer Engineering II) 
 618 529   อุปกรณ์ทางแสง       3(3-0-6) 

         (Optical Devices) 
 618 534    ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน      3(3-0-6) 

         (Avionic Electronic Systems) 
 618 535    พื้นฐานเครื่องมือชีวการแพทย์      3(3-0-6) 

         (Fundamentals of Biomedical Instrumentation) 
 618 536    อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง    3(3-0-6) 

          (Advanced Electronic Devices and Circuit Design) 
 618 547    การออกแบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 

          (Computer Hardware Design) 
 618 568    การประมวลผลภาพทางการแพทย์      3(3-0-6) 

          (Medical Image Processing) 
 618 574    วิศวกรรมหุํนยนต์       3(3-0-6) 

          (Robotics Engineering) 
 618 575    โครงขํายประสาทเทียมและระบบฟัซซี      3(3-0-6) 

          (Artificial Neural Network and Fuzzy Systems) 
 618 582    ชีวสารสนเทศเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 

          (Comparative Bioinformatics) 
 618 588    ระบบความปลอดภัยเครือขําย       3(3-0-6) 

          (Network Security Systems) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ   การนับหนํวยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํได ๎
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ (ปกติ) 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
081 102 
511 104 
513 100 
513 105 
514 101 
514 103 
.............. 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
เคมีทั่วไป  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนด 
โดยคณะวิชา 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 

รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
511 105 
514 102 
514 104 
614 201 
618 110 
618 120 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
เขียนแบบวิศวกรรม 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกร 
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 101 
618 214 
618 222 
618 223 
618 240 
618 250 
618 251 
…………… 

ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟูา 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา 
ปฏิบัติการไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริธึม  
วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
615 112 
618 224 
618 225 
618 241 
618 242 
…………... 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การออกแบบและการโปรแกรมฐานข๎อมูลสําหรับวิศวกร 
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

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

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
618 311 
618 313 
618 344 
618 352 
618 353 
618 360 
618 390 
620 101 

สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟูา 
การประยุกต์คอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค 
วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องต๎น 
ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมตํอ 
ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมตํอ 
สนามและคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา 
สัมมนา 
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
618 326 
618 327 
618 354 
618 361 
618 362 
618 370 
618 371 

การประยุกต์ของระบบและสัญญาณ 
ฟิสิกส์ของวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว 
หลักการระบบสื่อสาร 
การประมวลสัญญาณดิจิทัล 
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟูา 
ระบบควบคุมเชิงเส๎น 

1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
618 391 การฝึกงาน 1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 

รวมหน่วยกิต - 
 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
618 495 
……………. 
……………. 
…………….. 

โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร ์1 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

1(0-3-0) 
9 
3 
3 

รวมหน่วยกิต 16 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
618 496 
……………. 
……………. 
……………. 

โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร ์2 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี

2(0-6-0) 
6 
3 
3 

รวมหน่วยกิต 14 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ (สหกิจศึกษา) 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
081 102 
511 104 
513 100 
513 105 
514 101 
514 103 
.............. 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
เคมีทั่วไป  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
511 105 
514 102 
514 104 
614 201 
618 110 
618 120 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
เขียนแบบวิศวกรรม 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกร 
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 101 
618 214 
618 222 
618 223 
618 240 
618 250 
618 251 
…………… 

ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟูา 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา 
ปฏิบัติการไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริธึม  
วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
615 112 
618 224 
618 225 
618 241 
618 242 
…………... 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การออกแบบและการโปรแกรมฐานข๎อมูลสําหรับวิศวกร 
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

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

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
618 311 
618 313 
618 344 
618 352 
618 353 
618 360 
618 390 
620 101 

สถิติสําหรับวิศวกรรมไฟฟูา 
การประยุกต์คอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค 
วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องต๎น 
ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมตํอ 
ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมตํอ 
สนามและคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา 
สัมมนา 
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
618 326 
618 327 
618 354 
618 361 
618 362 
618 370 
618 371 
618 392 

การประยุกต์ของระบบและสัญญาณ 
ฟิสิกส์ของวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว 
หลักการระบบสื่อสาร 
การประมวลสัญญาณดิจิทัล 
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟูา 
ระบบควบคุมเชิงเส๎น 
เตรียมสหกิจศึกษา 

1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
618 391 การฝึกงาน 1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 

รวมหน่วยกิต - 
 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
618 493 สหกิจศึกษา 9(ไมํน๎อยกวํา 640 

ชั่วโมง) 

รวมหน่วยกิต 9 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
618 494 

 
……………. 
……………. 
……………. 

โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
สําหรับสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

2(0-6-0) 
 
6 
6 
6 

รวมหน่วยกิต 20 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
นักศึกษาต๎องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา 109 หนํวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา  145  หนํวยกิต 

หลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์แบํงออกเป็น 
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติและหลักสูตรสหกิจศึกษา ซ่ึงทั้งสองหลักสูตรมีความแตกตํางกันดังนี้ 
หลักสูตรสหกิจศึกษาจะมุํงเน๎นให๎นักศึกษาประยุกต์ใช๎วิชาความรู๎ที่ได๎ศึกษามาใช๎ในการทํางานจริงใน
โรงงานอุตสาหกรรมตําแหนํงวิศวกร อีกทั้งเป็นการสํงเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร๎อมให๎
นักศึกษากํอนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาผู๎ที่จะเข๎ารํวมโครงการ   สหกิจจะคัดเลือกจากนักศึกษาภาค
ปกติ ที่มีผลการเรียนดีและสมัครใจเข๎ารํวมโครงการกับทางภาควิชา โดยจะรับสมัครนักศึกษาเข๎ารํวม
โครงการสหกิจหลังจากจบการศึกษาชั้นปีที่ 2 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปกติและสหกิจศึกษา) จํานวน 30  หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 

 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

(Thai for Communication)  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

(English for Everyday Use)   
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

(English Skill Development) 
 
1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวน  9  หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง  3  กลุํมวิชา 
กลุํมละไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ตํอไปนี้ 
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
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082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110 ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาต ิ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
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084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
 

1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 
085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์    3(1-4-4) 

(Creative Silpakorn) 
 
1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 
 

1.3.1 วิชาบังคับ     จํานวน 6 หนํวยกิต 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์          3(3-0-6) 
  (Technical English for Applied Science) 
 
  1.3.2 วิชาเลือก    จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยเลือกจากรายวิชา

ตํอไปนี ้
600 111  เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
  (Clean Technology and Environment) 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Food and Life Style) 
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 
  (Art of Living) 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  สําหรับการวิจัยด๎านอาหาร 

(Information Technology and Computer Applications 
 for Food Research) 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  (Biotechnology and Life Quality) 
600 116 ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา    3(3-0-6) 
  (Leadership and Development) 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต   3(3-0-6) 
  (Energy and Environment for Life) 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Business for Everyday Life) 
600 119 ไฟฟูาและความปลอดภัย   3(3-0-6)  

  (Electricity and Safety) 
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600 120 การตลาดและการเงิน    3(3-0-6) 
  (Marketing and Finance) 
600 121 เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Network Technology and Communication)  
600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 109 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ปกติและสหกิจศึกษา) จํานวน 47 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 

511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 
(Calculus for Engineers I)  

511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2   3(3-0-6) 
(Calculus for Engineers II)  

511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 
(Engineering Mathematics)  

 513 100 เคมีทั่วไป     3(3-0-6) 
(General Chemistry)  

513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-0) 
(General Chemistry Laboratory)  

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1     3(3-0-6) 
(General Physics I)  

514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2     3(3-0-6) 
(General Physics II)  

514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1    1(0-3-0) 
(General Physics Laboratory I)  

514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2    1(0-3-0) 
(General Physics Laboratory II) 

614 101 วิศวกรรมพื้นฐาน     1(1-0-2) 
(Basic Engineering) 

 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-4) 
(Engineering Drawing)  

614 202 สถิติวิศวกรรม     3(3-0-6) 
(Engineering Statistics)  

614 211 กระบวนการผลิต    3(3-0-6) 
(Manufacturing Processes)  

614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต   1(0-3-0) 
(Manufacturing Processes Laboratory)  

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics)  
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615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับวิศวกร   3(3-0-6) 

(Thermofluids for Engineer)  
618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน    3(3-0-6) 

(Fundamental of Electrical Engineering) 
619 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรโลจิสติกส์ 3(2-3-4) 

(Computer Programming for Logistics Engineers)  
620 101 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 

  (Engineering Materials)  
 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 
 
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (แผนปกติ) จํานวน 50 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

614 213 การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ  2(1-3-2) 
(Computer Aided Design)  

614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 
(Safety Engineering)  

614 331 การควบคุมคุณภาพ    3(3-0-6) 
(Quality Control)  

614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต   3(3-0-6) 
(Production Planning and Control)  

614 461 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
(Industrial Plant Design)  

615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์   1(0-3-0) 
(Thermofluids Laboratory) 

 618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน   1(0-3-0) 
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)  

619 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทสําหรับงานวิศวกรรม  1(0-3-0) 
(Spreadsheet Laboratory for Engineering)  

619 211 การวิจัยดําเนินงานสําหรับโลจิสติกส์   3(3-0-6) 
(Operations Research for Logistics)  

619 311 ลีนสําหรับโลจิสติกส์    3(3-0-6) 
(Lean for Logistics)  

619 312 การออกแบบระบบการขนถํายวัสดุ   3(3-0-6) 
(Material Handling System Design)  

619 313 การจัดการการขนสํงและการกระจายสินค๎า  3(3-0-6) 
(Transportation and Distribution Management)  

619 314 การจัดการสินค๎าคงคลังและคลังสินค๎า  3(3-0-6) 
(Inventory and Warehouse Management)  

619 315 เทคโนโลยีโลจิสติกส์    2(1-3-2) 
(Logistics Technology)  

619 321 การจัดการจัดหาในโซํอุปทาน   3(3-0-6) 
(Sourcing Management in Supply Chain)  
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 619 331    การจัดการโครงการ    3(3-0-6) 
                         (Project Management)  
 619 341    ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสําหรับวิศวกรโลจิสติกส์ 1(0-3-0) 

         (Industrial Engineering Laboratory for Logistics Engineers) 
 619 391    การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิติกส์     1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 

         (Management Engineering and Logistics Training)  
 619 411    การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน   3(3-0-6) 
               (Logistics and Supply Chain Management)  
 619 461    กฎหมายโลจิสติกส ์    3(3-0-6) 

         (Logistics Laws)  
 619 491    โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1  1(0-3-0) 

         (Management Engineering and Logistics Project I) 
 619 492    โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2  2(0-6-0) 

         (Management Engineering and Logistics Project II)  
 619 493    สัมมนา     1*(0-3-0) 

         (Seminar)  
 

       2.3 กลุ่มวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา)  จํานวน 56 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 

 614 213    การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ   2(1-3-2) 
            (Computer Aided Design)  
 614 322    วิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 

         (Safety Engineering)  
 614 331    การควบคุมคุณภาพ    3(3-0-6) 

         (Quality Control)  
 614 351    การวางแผนและควบคุมการผลิต   3(3-0-6) 

         (Production Planning and Control)  
 614 461    การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

         (Industrial Plant Design)  
 615 225    ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์    1(0-3-0) 

         (Thermofluids Laboratory)  
 618 121    ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน   1(0-3-0) 

(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
619 201    ปฏิบัติการสเปรดชีทสําหรับงานวิศวกรรม   1(0-3-0) 
                (Spreadsheet Laboratory for Engineering)  

 619 211    การวิจัยดําเนินงานสําหรับโลจิสติกส์   3(3-0-6) 
         (Operations Research for Logistics)  

 619 311    ลีนสําหรับโลจิสติกส์    3(3-0-6) 
         (Lean for Logistics)  
 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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619 312 การออกแบบระบบการขนถํายวัสดุ       3(3-0-6) 

(Material Handling System Design)  
619 313 การจัดการการขนสํงและการกระจายสินค๎า      3(3-0-6) 

(Transportation and Distribution Management)  
619 314 การจัดการสินค๎าคงคลังและคลังสินค๎า      3(3-0-6) 

(Inventory and Warehouse Management) 
619 315 เทคโนโลยีโลจิสติกส์        2(1-3-2) 

(Logistics Technology) 
619 321 การจัดการจัดหาในโซํอุปทาน       3(3-0-6) 

(Sourcing Management in Supply Chain)  
619 331 การจัดการโครงการ        3(3-0-6) 

(Project Management)  
619 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสําหรับวิศวกรโลจิสติกส์     1(0-3-0) 

(Industrial Engineering Laboratory for Logistics Engineers)  
619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการ              1*(ไมํน๎อยกวํา 240ชั่วโมง) 

และโลจิสติกส์  
  (Management Engineering and Logistics Training)  
619 411 การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน        3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management)  
619 461 กฎหมายโลจิสติกส์             3(3-0-6) 

(Logistics Laws)  
619 493 สัมมนา         1*(0-3-0) 

(Seminar)  
619 494 เตรียมสหกิจศึกษา        1*(0-3-0) 

(Preparation for Cooperative Education) 
619 495 สหกิจศึกษา                 9(ไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์) 
  (Cooperative Education)  

 
2.4 กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ)  จํานวนไมํน๎อยกวํา 6  หนํวยกิต  โดยเลือกจากกลุํมวิชา

แขนงใดแขนงหนึ่งหรือหลายแขนงวิชา ตํอไปนี้ 
 

2.4.1 แขนงด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
619 412 การสร๎างแบบจําลองและการหาคําตอบที่เหมาะสม       3(3-0-6) 

ทางโลจิสติกส์ 
(Logistics Modeling and Optimization)  

619 413 ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์        3(3-0-6) 
(Decision Support System in Logistics)  

619 414 ปัญหาทางสโทแคสติกในงานโลจิสติกส์        3(3-0-6) 
(Stochastic Problems in Logistics) 

 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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619 415 ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์   3(3-0-6) 

(Artificial Intelligence in Logistics)  
619 416 การออกแบบระบบโลจิสติกส ์   3(3-0-6) 

(Logistics System Design)  
619 421 การควบคุมสินค๎าคงคลัง    3(3-0-6) 

(Inventory Control) 
   

2.4.2 แขนงด้านวิศวกรรมการจัดการ 
619 431 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

(Industrial Forecasting)  
619 432 ระบบการจัดการคุณภาพ    3(3-0-6) 

(Quality Management System)  
619 433 วิศวกรรมระบบ    3(3-0-6) 

(System Engineering)  
619 434 คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ    3(3-0-6) 

(Quality in Service Industry)  
619 435 วิศวกรรมในธุรกิจค๎าปลีก   3(3-0-6) 

(Engineering in Retail Business)    
619 436 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต  3(3-0-6) 

(Industrial Product and Production Design) 
619 441 การเขียนโปรแกรมด๎วย MATLAB   3(3-0-6) 

(Computer Programing with MATLAB)  
619 442 เหมืองข๎อมูล    3(3-0-6) 

(Data Mining)  
 

2.4.3 แขนงด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 

(Engineering Economy)  
614 313 ระบบอัตโนมัต ิ    3(3-0-6) 

(Automatic System)  
614 321 การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

(Industrial Work Study) 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล๎อมสําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 

(Energy and Environmental Management for Engineers)   
614 454 การจัดตารางการผลิตและการจัดลําดับการผลิต   3(3-0-6) 

(Production Scheduling and Sequencing)  
614 455 การสรา๎งทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 

(Team Building and Human Resource Management)  
614 456 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง   3(3-0-6) 

(Experimental Design and Analysis)  
614 463 การจําลองสถานการณ์     3(3-0-6) 

(Simulation) 
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2.5 กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ  (แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา) 
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง 2 แขนง แขนงละไมํน๎อย
กวํา 3 หนํวยกิต ตํอไปนี ้

 
2.5.1 แขนงด้านภาษาต่างประเทศเบื้องต้น 

619 451 ภาษาญี่ปุุนพื้นฐานสําหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
(Basic Japanese for Engineering Work)  

619 453 ภาษาจีนกลางพื้นฐานสําหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
(Basic Mandarin for Engineering Work)  

619 455 ภาษาเกาหลีพื้นฐานสําหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
(Basic Korean for Engineering Work) 
  

  2.5.2 แขนงด้านภาษาต่างประเทศส าหรับงานวิศวกรรม 
619 452 ภาษาญี่ปุุนประยุกต์สําหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 

(Applied Japanese for Engineering Work)  
619 454 ภาษาจีนกลางประยุกต์สําหรับงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 

(Applied Mandarin for Engineering Work)  
619 456 ภาษาเกาหลีประยุกต์สําหรับงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 

(Applied Korean for Engineering Work) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ   การนับหนํวยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํได๎ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



123 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
และโลจิสติกส์ (ปกติ) 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
081 102 
511 104 
514 101 
514 103 
614 101 
619 191 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
วิศวกรรมพื้นฐาน 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(1-0-2) 
3(2-3-4) 

รวมหน่วยกิต 17 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
511 105 
514 102 
514 104 
614 201 
615 112 
----------- 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
เขียนแบบวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
511 206 
513 100 
513 105 
600 101 
614 202 
618 120 
618 121 
----------- 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
เคมีทั่วไป 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติวิศวกรรม 
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาูพื้นฐาน 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

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

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
614 211 
614 212 
614 213 
615 224 
615 225 
619 201 
619 211 
620 101 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
กระบวนการผลิต 
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ 
เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
ปฏิบัติการสเปรดชีทสําหรับงานวิศวกรรม 
การวิจยัดําเนินงานสําหรับโลจิสติกส ์
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(1-3-2) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 311 
619 312 
619 315 
619 321 
619 331 
----------- 
----------- 

ลีนสําหรับโลจิสติกส ์
การออกแบบระบบการขนถํายวัสด ุ
เทคโนโลยีโลจิสติกส ์
การจัดการจัดหาในโซํอุปทาน 
การจัดการโครงการ 
วิชาเลือกภาษาตํางประเทศในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-3-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 
3 

รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 322 
614 331 
614 351 
619 313 
619 314 
619 341 
----------- 
----------- 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
การควบคุมคุณภาพ 
การวางแผนและควบคุมการผลิต 
การจัดการการขนสํงและการกระจายสนิค๎า 
การจัดการสินค๎าคงคลังและคลังสินค๎า 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสําหรับวิศวกรโลจิสตกิส์ 
วิชาเลือกภาษาตํางประเทศในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

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

3 
3 

รวมหน่วยกิต 22 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการ 

และโลจิสติกส ์
1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 

รวมหน่วยกิต - 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 



126 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 461 
619 411 
619 461 
619 491 
619 493 
----------- 
----------- 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน 
กฎหมายโลจิสติกส ์
โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 
สัมมนา 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

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

3 
3 

รวมหน่วยกิต 16 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 492 
----------- 
----------- 

โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

2(0-6-0) 
6 
3 

รวมหน่วยกิต 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
และโลจิสติกส์ (สหกิจศึกษา) 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
081 102 
511 104 
514 101 
514 103 
614 101 
619 191 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
วิศวกรรมพื้นฐาน 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(1-0-2) 
3(2-3-4) 

รวมหน่วยกิต 17 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
511 105 
514 102 
514 104 
614 201 
615 112 
----------- 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
เขียนแบบวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
511 206 
513 100 
513 105 
600 101 
614 202 
614 213 
618 120 
618 121 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
เคมีทั่วไป 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติวิศวกรรม 
การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ 
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาูพื้นฐาน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-3-2) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
614 211 
614 212 
615 224 
615 225 
619 201 
619 211 
620 101 
----------- 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
กระบวนการผลิต 
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส ์
ปฏิบัติการสเปรดชีทสําหรับงานวิศวกรรม 
การวิจยัดําเนินงานสําหรับโลจิสติกส ์
วัสดุวิศวกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

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

3 
รวมหน่วยกิต 21 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 311 
619 312 
619 315 
619 321 
619 331 
----------- 
----------- 

ลีนสําหรับโลจิสติกส ์
การออกแบบระบบการขนถํายวัสด ุ
เทคโนโลยีโลจิสติกส ์
การจัดการจัดหาในโซํอุปทาน 
การจัดการโครงการ 
วิชาเลือกภาษาตํางประเทศในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-3-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 
3 

รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 322 
614 331 
614 351 
619 313 
619 314 
619 341 
----------- 
----------- 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
การควบคุมคุณภาพ 
การวางแผนและควบคุมการผลิต 
การจัดการการขนสํงและการกระจายสนิค๎า 
การจัดการสินค๎าคงคลังและคลังสินค๎า 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสําหรับวิศวกรโลจิสตกิส์ 
วิชาเลือกภาษาตํางประเทศในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเสร ี

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

3 
3 

รวมหน่วยกิต 22 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการ 

และโลจิสติกส ์
1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 

รวมหน่วยกิต - 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 461 
619 411 
619 461 
619 493 
619 494 
----------- 
----------- 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน 
กฎหมายโลจิสติกส ์
สัมมนา 
เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

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

6 
3 

รวมหน่วยกิต 18 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 495 สหกิจศึกษา 9(ไมํน๎อยกวํา 16 

สัปดาห์) 
รวมหน่วยกิต 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
นักศึกษาต๎องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา 112 หนํวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา  148  หนํวยกิต 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวน 30  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

(Thai for Communication)  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

(English for Everyday Use)   
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

(English Skill Development)  
 
1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมํน๎อยกวํา  9  หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง  
3  กลุํมวิชา กลุํมละจํานวนไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ตํอไปนี ้
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110  ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
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083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
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1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 

085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์    3(1-4-4) 
(Creative Silpakorn) 

 
1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 
 

1.3.1 วิชาบังคับ     จํานวน 6 หนํวยกิต 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Technical English for Applied Science) 
 

1.3.2 วิชาเลือก      จํานวนไมํน๎อยกวํา  6  หนํวยกิต โดยเลือกจากรายวิชา
ตํอไปนี ้
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
  (Clean Technology and Environment) 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Food and Life Style) 
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 

(Art of Living) 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

สําหรับการวิจัยด๎านอาหาร    
  (Information Technology and Computer  

Applications for Food Research) 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
  (Biotechnology and Life Quality) 
600 116 ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา    3(3-0-6) 
  (Leadership and Development) 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต   3(3-0-6) 
  (Energy and Environment for Life) 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Business for Everyday Life) 
600 119 ไฟฟูาและความปลอดภัย   3(3-0-6) 
  (Electricity and Safety) 
600 120 การตลาดและการเงิน    3(3-0-6) 
  (Marketing and Finance) 
600 121 เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Network Technology and Communication) 
600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 112 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จํานวน 33 หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers I)  
 511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2   3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers II) 
 513 100 เคมีทั่วไป     3(3-0-6) 
  (General Chemistry) 
 513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory) 
 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 
  (General Physics I)   
 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2    3(3-0-6) 
  (General Physics II) 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1   1(0-3-0) 
  (General Physics Laboratory I)    

 514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2   1(0-3-0) 
  (General Physics Laboratory II) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-4) 
  (Engineering Drawing)   
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน    3(3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical Engineering) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
620 102 ทักษะทางวิศวกรรมและการจัดการเบื้องต๎น  3(3-0-6) 
  (Introduction to Engineering and Management) 

 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน 64 หนํวยกิต ประกอบด๎วย  
 
611 361 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  (Safety Management in Industries) 
611 461 การประยุกต์ใช๎ความนําจะเป็นและสถิติสําหรับ  3(3-0-6) 

วิศวกรกระบวนการเคมี     
  (Applications of Probability and Statistics for 

Chemical Process Engineers) 
620 201 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ    3(3-0-6) 

(Thermodynamics of Materials)   
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620 202 จลนพลศาสตร์ของวัสดุ     2(2-0-4) 
  (Kinetics of  Materials)   
620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์   2(2-0-4) 
  (Ceramics Science and Engineering)   
620 212 ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์  1(0-3-0) 
  (Ceramics Science and Engineering Laboratory)   
620 221 โลหะและโลหะผสม    3(3-0-6) 
  (Metals and Alloys)  
620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง   3(3-0-6) 

(Solid State Science) 
620 281 วัสดุอินทรีย์     2(2-0-4) 
  (Organic Materials) 
620 301 ปรากฏการณ์การเคลื่อนย๎ายของวัสดุ    3(3-0-6) 

(Transport Phenomena in Materials) 
620 311 กระบวนการผลิตเซรามิกส ์   2(2-0-4) 
  (Ceramics Processing)      
620 321 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนํา  1(0-3-0) 
  (Metallurgy and Semiconductor Materials Laboratory)   
620 331 วัสดุและอุปกรณ์กึ่งตัวนํา   2(2-0-4) 
  (Semiconductor Materials and Devices) 
620 351 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน   3(3-0-6) 
  (Microscale/Nanoscale Technology)   
620 352 วัสดุระดับนาโน    3(3-0-6) 
  (Nanoscale Materials)   
620 361 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน 3(3-0-6) 
  (Characterization of Materials and Nanoscale Materials) 

 620 362 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน 1(0-3-0)  
   (Characterization of Materials and  

Nanoscale Materials Laboratory)  
620 363 สมบัติไฟฟูา แสงและแมํเหล็กของวัสดุ  2(2-0-4) 
  (Electrical, Optical and Magnetic Properties of Materials) 
620 364 พฤติกรรมเชิงกลของวัสด ุ   3(3-0-6) 
  (Mechanical Behavior of Materials) 
620 381 การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Design and Analysis of Engineering Experiments) 
620 382 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม   1(0-3-0) 
  (Industrial Plant Study)  
620 421 การกัดกรํอนและการปูองกัน   3(3-0-6) 
  (Corrosion and Protection)  
620 441  หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม   3(3-0-6) 
    (Principles of Total Productivity Improvement)   
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620 461 กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 
  (Materials Processing in Industries) 
620 462 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ   2(2-0-4) 
  (Failure Analysis of Materials) 
620 471 การเลือกวัสดุและการออกแบบ   2(2-0-4) 
  (Materials Selection and Design) 
620 491 สัมมนา     1(0-3-0) 
  (Seminar)  
620 492 โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษา                1*(0-3-0) 
  วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1 
  (Directed Research Project for Materials Engineering 

and Nanotechnology Students I)  
620 493 โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษา     2(0-6-0) 
   วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2 

(Directed Research Project for Materials  
Engineering and Nanotechnology Students II 

 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จํานวนไมํน๎อยกวํา 15  หนํวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตํอไปนี้ 
 
611 342    คอลลอยด์และพื้นผิวระหวํางวัฎภาค   3(3-0-6) 
  (Colloids and Interfaces) 
611 415 บรรจุภัณฑ์เบื้องต๎น    3(3-0-6) 
  (Introduction to Packaging) 
611 462 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการ  3(3-0-6) 
  (Engineering Economy and Project Analysis) 
611 463 การจัดองค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
  (Organization and Management in Chemical Process Industries)  
611 482 การเป็นผู๎ประกอบการและการเริ่มต๎นธุรกิจ  2(2-0-4)  
  (Entrepreneurship and Ventures Initiation) 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน   1(0-3-0) 
  (Fundamental of  Electrical Engineering Laboratory)  
620 203 กลศาสตร์ของวัสด ุ    3(3-0-6) 
  (Mechanics of Materials) 
620 213 วิทยาการและเทคโนโลยีแก๎ว   3(3-0-6) 
  (Glass Science and Technology) 
620 312 วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต์   2(2-0-4) 
  (Cement Science and Technology) 
620 322 โลหะอลูมินัมเชิงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหลํอ 2(2-0-4) 
  (Industrial Aluminum Alloys and Casting Technology)  

 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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620 332 อิเล็กโทรเซรามิกส ์    2(2-0-4) 

(Electroceramics) 
620 341 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
  (Business Process Management) 
620 365 การเสริมแรงของวัสดุหลากหลายวัฏภาค  3(3-0-6) 

(Reinforcement of Multiphase Materials) 
620 366 แรํวิทยา     3(3-0-6) 

(Mineralogy) 
620 371 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ําหรับวิศวกรรมวัสดุ  3(3-0-6) 
  (Computer Programming for Materials Engineering) 
620 383 การประดิษฐ์และสิทธิบัตร   2(2-0-4) 
  (Inventions and Patents)  
620 384 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1(1-0-2) 
  (Publications on Science and Technology)  
620 385 วิศวกรรมและนโยบายสาธารณะเบื้องต๎น  2(2-0-4) 

(Introduction to Engineering and Public Policy)  
620 422 โลหะวิทยาเชิงกายภาพและเคมี   3(3-0-6) 
  (Physical and Chemical Metallurgy) 
620 431 วิทยาการและเทคโนโลยีฟิล์มบาง   2(2-0-4) 
  (Thin-film Science and Technology) 
620 442 การจัดการคุณภาพโดยรวม   3(3-0-6) 
  (Total Quality Management)  
620 443 การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหมํ  3(3-0-6) 

(Modern Production Planning and Control)  
620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ  3(3-0-6) 

(Principles of Factory Diagnosis and Improvement)  
620 445 การปรับปรุงผังโรงงาน    2(2-0-4) 
  (Plant Layout Improvement)  
620 451 นาโนฟิสิกส์     2(2-0-4) 
  (Nano Physics) 
620 452 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต๎น   2(2-0-4) 
  (Introduction to Bionanotechnology) 
620 463 วิศวกรรมพื้นผิว    2(2-0-4) 
  (Surface Engineering) 
620 464 ความเสื่อมของวัสด ุ    3(3-0-6) 
  (Deterioration of Materials) 
620 481 วัสดุชีวการแพทย์    2(2-0-4) 
  (Biomedical Materials)     
620 482 การศึกษาด๎วยตนเอง    2(2-0-4) 
  (Independent Study) 
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620 483 วิศวกรรมวัสดุในศิลปะเชิงสร๎างสรรค์และมรดกทางวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
  (Materials Engineering in Creative Arts and Cultural Heritage) 
620 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1      2(2-0-4) 
  (Selected Topics in Materials Engineering and 

Nanotechnology I) 
620 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2      2(2-0-4)  
  (Selected Topics in Materials Engineering and  

Nanotechnology II) 
620 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 3      2(2-0-4)  
  (Selected Topics in Materials Engineering and  

Nanotechnology III) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ   การนับหนํวยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํได๎ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 102 
511 104 
513 100 
513 105 
514 101 
514 103 
614 201 

……………….. 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1  
เคมีทั่วไป  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
เขียนแบบวิศวกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
081 103 
511 105 
514 102 
514 104 
620 101  
620 102 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
วัสดุวิศวกรรม 
ทักษะทางวิศวกรรมและการจัดการเบื้องต๎น 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 101 
615 112 
620 201 
620 211 
620 261 

……………….. 
……………….. 

ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 
วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์ 
วิทยาการสถานะของแข็ง 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

3 
3 

รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
618 120 
620 202 
620 212 
620 221 
620 281    

……………….. 
……………….. 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 
จลนพลศาสตร์ของวัสดุ 
ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์ 
โลหะและโลหะผสม 
วัสดุอินทรีย์ 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกเสรี 

3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
2(2-0-4)  
1(0-3-0) 
3(3-0-6)  
2(2-0-4) 

3 
3 

รวมหน่วยกิต 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
611 461 

 
620 301 
620 311 
620 321 
620 351 
620 361 
620 363 

……………….. 

การประยกุต์ใช๎ความนําจะเป็นและสถิติสําหรับวิศวกร
กระบวนการเคม ี
ปรากฏการณ์การเคลื่อนยา๎ยของวัสดุ 
กระบวนการผลิตเซรามิกส์ 
ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนํา 
เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน 
การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน 
สมบัติไฟฟูา แสงและแมํเหล็กของวัสด ุ
วิชาเลือกเสร ี

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
611 361 
620 331 
620 352 
620 362 
620 364 
620 381 
620 382 

……………….. 

การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
วัสดุและอุปกรณ์กึ่งตัวนํา 
วัสดุระดับนาโน 
ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน 
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ 
การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม 
การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
620 421 
620 441 
620 461 
620 462 
620 471 
620 491 
620 492 

 
……………….. 

การกัดกรํอนและการปูองกัน 
หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม 
กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสด ุ  
การเลือกวัสดุและการออกแบบ 
สัมมนา  
โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษา 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี1 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
1*(0-3-0) 

 
6 

รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
620 493 

 
……………….. 
……………….. 

 

โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษา 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
 

2(0-6-0) 
 
3 
6 
 

รวมหน่วยกิต 11 
 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
นักศึกษาต๎องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา 104 หนํวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา  140  หนํวยกิต 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวนไมํน๎อยกวํา 30  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

(Thai for Communication)  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

(English for Everyday Use)   
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

(English Skill Development)  
 
1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมํน๎อยกวํา  9  หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง  
3  กลุํมวิชา กลุํมละไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ตํอไปนี้ 
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110  ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
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083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาต ิ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
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1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 

085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์    3(1-4-4) 
(Creative Silpakorn) 

 
1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 
 

1.3.1 วิชาบังคับ     จํานวน 6 หนํวยกิต 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Technical English for Applied Science) 
 

1.3.2 วิชาบังคับเลือก      จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาตํอไปนี้ 
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
  (Clean Technology and Environment) 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Food and Life Style) 
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 

(Art of Living) 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

สําหรับการวิจัยด๎านอาหาร  
(Information Technology and Computer Applications  
for Food Research) 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
  (Biotechnology and Life Quality) 
600 116 ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา    3(3-0-6) 
  (Leadership and Development) 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต   3(3-0-6) 
  (Energy and Environment for Life) 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Business for Everyday Life) 
600 119 ไฟฟูาและความปลอดภัย   3(3-0-6) 
  (Electricity and Safety) 
600 120 การตลาดและการเงิน    3(3-0-6) 

  (Marketing and Finance) 
600 121 เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Network Technology and Communication) 
600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 104 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จํานวน  46  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
 
511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers I)    
511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2   3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers II) 
512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1    3(3-0-6) 

(General Biology I) 
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1   1(0-3-0) 

(General Biology Laboratory I) 
513 101 เคมีทั่วไป 1     3(3-0-6) 

(General Chemistry I) 
513 102 เคมีทั่วไป 2     3(3-0-6) 

(General Chemistry II) 
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1    1(0-3-0) 

(General Chemistry Laboratory I) 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2    1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory II) 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์    1(0-3-0) 

(Organic Chemistry Laboratory) 
513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน     3(3-0-6) 

(Fundamental Organic Chemistry) 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1    3(3-0-6) 

(General Physics I) 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1   1(0-3-0) 

(General Physics Laboratory I) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-4) 

(Engineering Drawing) 
614 202 สถิติวิศวกรรม    3(3-0-6) 

(Engineering Statistics) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน    3(3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน   1(0-3-0) 
 (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
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621 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3(3-0-6) 

  (Bioscience for Bioprocess Engineering) 
621 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพสําหรับวิศวกรรม  1(0-3-0) 

กระบวนการชีวภาพ   
(Bioscience for Bioprocess Engineering Laboratory) 
 

2.2  วิชาบังคับ จํานวน     52   หนํวยกิต    ประกอบด๎วย 
 
621 211 การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนํวย  3(3-0-6) 
  (Basic Calculations in Unit Operations)                
621 212 วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สําหรับ  3(3-0-6) 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   
(Mathematical Methods and Operations 
for Bioprocess Engineering) 

621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  2(2-0-4) 
  (Substance Determination in Bioprocess Engineering) 
621 222 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 
  (Substance Determination in Bioprocess Engineering  

Laboratory) 
621 223 อุณหพลศาสตร์สําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
  (Thermodynamics for Bioprocess Engineering) 
621 311 การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
      (Safety Management in Bioprocess Engineering) 
621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
  (Unit Operations in Bioprocess Engineering I) 
621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรม  1(0-3-0) 

กระบวนการชีวภาพ 1  
  (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory I) 
621 323 ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 3(3-0-6)  
  (Unit Operations in Bioprocess Engineering II) 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรม  1(0-3-0) 

กระบวนการชีวภาพ 2  
  (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory II) 
621 341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

กระบวนการชีวภาพ   
  (Process Dynamics and Control in Bioprocess Engineering) 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและ  3(3-0-6) 

การออกแบบเครื่องปฏิกรณ ์   
  (Biochemical Engineering Kinetics and Reactor Design) 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ    1(0-3-0) 
  (Biochemical Engineering Laboratory ) 
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621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมในกระบวนการชีวภาพ      3(3-0-6)

  (Environmental Biotechnology in Bioprocesses)  
621 362 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพ      3(3-0-6) 
  (Bioprocess Industrial Waste Treatment) 
621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 
  (Bioprocess Engineering Training) 
621 421 ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3       3(3-0-6) 
  (Unit Operations in Bioprocess Engineering III) 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ        3(2-3-4) 
  (Bioprocess Engineering Design) 
621 454 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

(Industrial Bioprocess Engineering) 
621 472 จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม       1(1-0-2) 

กระบวนการชีวภาพ   
  (Ethics for Professional Bioprocess Engineering) 
621 481 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทาง        2(2-0-4) 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  (Quality Control and Assurance System in Bioprocess Engineering) 
621 491 สัมมนา               1(0-2-1) 
  (Seminar) 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1        1(0-3-0) 
  (Bioprocess Engineering Project  I) 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2        2(0-6-0) 
  (Bioprocess Engineering Project  II) 
 
2.3 วิชาเลือก   จํานวนไมํน๎อยกวํา    6  หนํวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตํอไปนี้ 

 

2.3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 354    เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี        3(3-0-6)   
                (Biochemical Fuel Cells Technology) 
613 367 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารฟังก์ชัน       2(2-0-4) 
  (Biotechnology for Functional Foods Production) 
613 411 เทคโนโลยีการหมัก         2(2-0-4) 
  (Fermentation Technology)    
613 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก        1(0-3-0) 
  (Fermentation Technology Laboratory) 

 

2.3.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต๎น        3(3-0-6) 

(Introduction to Bioprocess Engineering) 
621 327 วัสดุชีวภาพ           3(3-0-6) 
  (Biomaterials) 

หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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 621 342    แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบชีวภาพเบื้องต๎น  2(2-0-4) 

         (Introduction to Mathematical Modelling of Biological Systems)  
 621 355    วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 2(2-0-4) 

         (Bioprocess Engineering in Pulp and Paper Industry) 
 621 356    การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 
           (Bioprocess Engineering Industrial Plant Study) 
 621 363    การพัฒนาที่ยั่งยืนและการตอบสนองทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
           (Sustainable Development and Engineering Response) 
 621 364    สิ่งแวดล๎อมกับการพัฒนา    2(2-0-4) 

         (Environment and Development) 
 621 365    โรงกลั่นชีวภาพ      2(2-0-4)  

         (Biorefinery) 
 621 371    พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต๎น    2(2-0-4) 

          (Introduction to Biopolymer) 
 621 372    การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการแก๎ปัญหาทาง  1(0-3-0) 

         วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   
          (Applied Software Package for Solving Problems in Bioprocess Engineering) 

 621 442    การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  3(3-0-6) 
         (Bioreactor Design and Control) 

 621 452    กระบวนการแยกด๎วยเยื่อแผํนสังเคราะห์   2(2-0-4) 
          (Synthetic Membrane Separation Process) 

 621 453    ปฏิบัติการกระบวนการแยกด๎วยเยื่อแผํนสังเคราะห์  1(0-3-0) 
          (Synthetic Membrane Separation Process Laboratory)  

 621 455    วิศวกรรมการหมัก    3(3-0-6) 
          (Fermentation Engineering) 

 621 461    การทําแห๎งวัสดุชีวภาพ    2(2-0-4) 
         (Drying of Biomaterials) 

 621 462    เชื้อเพลิงชีวภาพ     3(3-0-6) 
         (Biofuels)  

 621 471    วิศวกรรมระบบชีวภาพ    3(3-0-6) 
          (Biosystems Engineering)  

 621 494    เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 
          (Selected Topics in Bioprocess Engineering) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ   การนับหนํวยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํไ 



150 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 102 
511 104 
512 101 
512 103 
513 101 
513 103 
514 101 
514 103 
................. 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 
ชีววิทยาทั่วไป  1 
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1 
เคมีทั่วไป  1 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 
ฟิสิกส์ทั่วไป  1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 21 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
511 105 
513 102 
513 104 
614 201 
615 112 
……………. 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
เคมีทั่วไป  2 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2 
เขียนแบบวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม  
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4)  
3(3-0-6) 

3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
513 255 
513 257 
600 101 
618 120 
618 121 
621 211 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 
การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนํวย 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

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

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
620 101 
621 212 

 
621 221 
621 222 
621 223 
621 101 
621 102 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
วัสดุวิศวกรรม 
วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สําหรับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
อุณหพลศาสตร์สําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

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

 
2(2-0-4) 
1(0-3-0)  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
621 321 
621 322 
621 351 
621 352 
621 361 
…………… 
…………… 
…………… 

ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณป์ฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ  
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมในกระบวนการชีวภาพ 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

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

3 
3 
3 

รวมหน่วยกิต 20 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
614 202 
621 311 
621 323 
621 324 
621 341 

 
621 362 

สถิติวิศวกรรม 
การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพ 

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

 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
621 391 การฝกึงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1*(ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 

รวมหน่วยกิต - 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
621 421 
621 454 
621 481 

 
621 491 
621 492 
…………… 

ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม 
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
สัมมนา 
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

 
1(0-2-1) 
1(0-3-0) 

3 
รวมหน่วยกิต 13 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
621 451 
621 472 
 
621 493 
…………… 
…………… 

การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

3(2-3-4) 
1(1-0-2) 

 
2(0-6-0) 

3 
3 

รวมหน่วยกิต 12 
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หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
นักศึกษาต๎องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมํน๎อยกวํา 110 หนํวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยมีหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมํน๎อยกวํา  146  หนํวยกิต 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวน 30  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 

 
1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

(Thai for Communication)  
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

(English for Everyday Use)   
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

(English Skill Development)  
 
1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมํน๎อยกวํา  9  หนํวยกิต โดยให๎เลือกรายวิชาจากทั้ง  
3  กลุํมวิชา กลุํมละไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต ตํอไปนี้ 
 

1.2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
082 102  มนุษย์กับการสร๎างสรรค์    3(3-0-6)  

(Man and Creativity) 
082 103 ปรัชญากับชีวิต    3(3-0-6)  
  (Philosophy and Life) 
082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  
  (World Civilization) 
082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6)  
  (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
            (Meditation for Self-Development) 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
  (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์     3(3-0-6) 
  (Music Appreciation) 
082 110 ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยํางเป็นสุข  3(3-0-6) 
           (Art of Living and Working for Happiness) 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม                         3(3-0-6)  

(Man and His Environment) 
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083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6)  

(Psychology and Human Relations)   
083 103 หลักการจัดการ    3(3-0-6)  

(Principles of Management) 
083 104 กีฬาศึกษา     3(2-2-5) 

(Sport Education)  
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6)  

(Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 

(Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน    3(3-0-6) 

(Aspects of ASEAN Culture) 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 

(ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร๎างสรรค์   3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
083 111 ประสบการณ์นานาชาต ิ    3(3-0-6) 

(International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy and Social Development) 
 
1.2.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6)  
  (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล๎อม มลพิษและพลังงาน   3(3-0-6)  
  (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105 โลกแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Energy in ASEAN) 
084 108 โลกและดาราศาสตร ์    3(3-0-6) 
  (Earth and Astronomy) 
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1.2.3 กลุ่มวิชาบรูณาการ 

085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์    3(1-4-4) 
(Creative Silpakorn) 

 
1.3 วิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
ประกอบด๎วย 
 

1.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ   จํานวน  6  หนํวยกิต ประกอบด๎วย 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Communicative English for Applied Science) 
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Technical English for Applied Science) 
   

1.3.2 กลุ่มวิชาบังเลือก   จํานวนไมํน๎อยกวํา  6  หนํวยกิต  จากรายวิชา 
ตํอไปนี ้
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
  (Clean Technology and Environment) 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Food and Life Style) 
600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต    3(3-0-6) 
  (Art of Living) 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

สําหรับการวิจัยด๎านอาหาร  
  (Information Technology and Computer Applications  

for Food Research) 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  (Biotechnology and Life Quality) 
600 116 ภาวะผู๎นํากับการพัฒนา    3(3-0-6) 
  (Leadership and Development) 
600 117 พลงังานและสิ่งแวดล๎อมกับชีวิต   3(3-0-6) 
  (Energy and Environment for Life) 
600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  (Business for Everyday Life) 
600 119 ไฟฟูาและความปลอดภัย   3(3-0-6) 
  (Electricity and Safety) 
600 120 การตลาดและการเงิน    3(3-0-6) 
  (Marketing and Finance) 
600 121 เทคโนโลยีเครือขํายและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Network Technology and Communication) 
600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมํน๎อยกวํา 110 หนํวยกิต ประกอบด๎วย   
 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จํานวน  42  หนํวยกิต  ประกอบด๎วย 
 
623 111 การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  (Calculation and Mechanics for Everyday Life) 
623 112 การเขียนแบบใช๎คอมพิวเตอร์ชํวย   3(3-0-6) 
  (Computer Aided Drawing) 
623 121 หลักการบัญชี 1    3(3-0-6) 
  (Principles of Accounting I) 
623 122 หลักการบัญชี 2    3(3-0-6) 
  (Principles of Accounting II) 
623 131 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิศวกรรม   3(3-0-6) 
  (Engineering Business Economics) 
623 132 การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  (Industrial Marketing for Engineering Business) 
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  (Thermo - Fluids for Engineering Business) 
623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต   3(3-0-6) 
  (Manufacturing Processes Technology) 
623 221 การภาษีอากรธุรกิจ    3(3-0-6) 
  (Business Taxation) 
623 231 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
  (Organization and Human Resources Management) 
623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Engineering Business Statistics) 
623 314 วิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 
  (Safety Engineering) 
623 341 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  (Communicative English in Engineering Business) 
623 342 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอในธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (English for Presentation in Engineering Business) 
 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ   จํานวน  50  หนํวยกิต  ประกอบด๎วย 
623 211 อุปกรณ์วัสดกุํอสร๎างและอุปกรณ์ไฟฟูา  3(3-0-6) 
  (Construction Materials and Electrical Devices) 
623 212 เครื่องมือวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
  (Measuring Instrument and Electronic Devices) 
623 214 ปฏิบัติการไฟฟูา    1(0-3-0) 
  (Electrical Laboratory) 
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623 215 ปฏิบัติการการผลิตใช๎คอมพิวเตอร์ชํวย  1(0-3-0) 
  (Computer Aided Manufacturing Laboratory) 
623 216 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1   1(0-3-0) 
  (Mechanical Manufacturing Laboratory I) 
623 222 การบัญชีต๎นทุน    3(3-0-6) 
  (Cost Accounting) 
623 301 กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Business and Engineering Law) 
623 311 อุปกรณ์การทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
  (Refrigeration Equipment and Fluid Mechinery) 
623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน   3(3-0-6) 
  (Heat Exchanger Equipment) 
623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2   1(0-3-0) 
  (Mechanical Manufacturing Laboratory II) 
623 321 การบัญชีชั้นกลาง 1    3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting I) 
623 322 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี   3(3-0-6) 
  (Accounting Software Package) 
623 323 การบัญชีชั้นกลาง 2    3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting II) 
623 351 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1   1(0-3-0) 
  (Engineering Business Project I) 
623 352 การฝึกงาน           1*(ไมํน๎อยกวํา 320 ชั่วโมง) 
  (Practical Training) 
623 411 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก   3(3-0-6) 
  (Pneumatic and Hydraulic Components) 
623 412 การประมาณราคางานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
  (Engineering Cost Estimation) 
623 413 ปฏิบัติการนิวเมติก    1(0-3-0) 
  (Pneumatic Laboratory) 
623 421 การบัญชีชั้นสูง 1    3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting I) 
623 422 การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3-0-6) 
  (Managerial Accounting) 
623 431 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม   3(3-0-6) 
  (Engineering Business Project Management) 
623 451 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2   1(0-3-0) 
  (Engineering Business Project II) 
623 452 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 3   1(0-3-0) 
  (Engineering Business Project III) 

 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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2.3 กลุ่มวิชาเลือก   จํานวนไมํน๎อยกวํา  18  หนํวยกิต  โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา 
ตํอไปนี ้

 2.3.1กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
623 511 พลังงานทดแทน    3(3-0-6) 
  (Renewable Energy) 
623 512 ระบบการเผาไหม๎และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ  3(3-0-6) 
  (Combustion System and Emission Control Devices) 
623 513 คอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจวิศวกรรม   3(3-0-6) 
  (Computer for Engineering Business) 
623 514 หม๎อไอน้ําและอุปกรณ ์    3(3-0-6) 
  (Boiler and Equipment) 
623 515 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ   3(3-0-6) 
  (Biomass Fuel and Its Conversion) 
623 516 การอนุรักษ์พลังงาน    3(3-0-6) 
  (Energy Conservation) 
623 517 แบบจําลองต๎นทุนงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
  (Engineering Cost Modeling) 
623 551 หัวข๎อพิเศษทางวิศวกรรม   3(3-0-6) 
  (Special Topic in Engineering) 

 
2.3.2 กลุ่มวิชาธุรกิจ 

623 521 การบัญชีชั้นสูง 2    3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting II) 
623 522 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  3(3-0-6) 
  (Internal Audit and Control) 
623 523 การจัดการภาษีอากร    3(3-0-6) 
  (Tax Management) 
623 531 การจัดทําแผนธุรกิจ    3(3-0-6) 
  (Business Plan) 
623 532 การประเมินความเป็นไปได๎ของโครงการ  3(3-0-6) 
  (Project Feasibility Assessment) 
623 533 ธุรกิจโลจิสติกส์    3(3-0-6) 
  (Logistics Business) 
623 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
623 535 ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ   3(3-0-6) 
  (Office Automation Systems) 
623 552 หัวข๎อพิเศษทางการบัญชี   3(3-0-6) 

(Special Topic in Accounting) 
623 553 หัวข๎อพิเศษทางธุรกิจวิศวกรรม   3(3-0-6) 
  (Special Topic in Engineering Business) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
ให๎เลือกศึกษาได๎จากทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถ๎านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต๎องนําไปคิดคําระดับเฉลี่ยในกลุํมวิชา
บังคับและกลุํมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด๎วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ   การนับหนํวยกิตในแตํละหมวดวิชาให๎นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหนํวยกิตรายวิชาใด 

รายวิชาหนึ่งไปไว๎ทั้งสองหมวดวิชาไมํได๎ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 
081 102 
623 111 
623 121 
623 131 
……….….. 
……….….. 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
การคํานวณและกลศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน 
หลักการบัญช ี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิศวกรรม 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 
3 

รวมหน่วยกิต 21 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 
623 112 
623 122 
623 132 
……….….. 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
การเขียนแบบใช๎คอมพิวเตอร์ชํวย 
หลักการบัญช ี2 
การตลาดอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

6 

รวมหน่วยกิต 18 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 101 
623 210 
623 211 
623 214 
623 215 
623 221 
623 231 
……….….. 

ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เทอร์โมฟลูอิดส์สําหรับธุรกิจวิศวกรรม 
อุปกรณ์วัสดุกํอสร๎างและอุปกรณ์ไฟฟาู 
ปฏิบัติการไฟฟูา 
ปฏิบัติการการผลิตใช๎คอมพิวเตอร์ชํวย 
การภาษีอากรธุรกจิ 
การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย ์
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

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

3 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
600 102 
623 212 
623 213 
623 216 
623 222 
……….….. 
……….….. 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เครื่องมือวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 
การบัญชีต๎นทุน 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี

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

3 
3 

รวมหน่วยกิต 19 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
623 301 
623 302 
623 312 
623 313 
623 321 
623 322 
623 341 

กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม 
สถิติธุรกิจวิศวกรรม 
อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน 
ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 
การบัญชีชั้นกลาง 1 
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารธุรกจิวิศวกรรม 

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

รวมหน่วยกิต 19 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
623 311 
623 314 
623 323 
623 342 
623 351 
……….…. 
……….…. 

อุปกรณ์การทําความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล 
วิศวกรรมความปลอดภยั 
การบัญชีชั้นกลาง 2 
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอในธุรกจิวิศวกรรม 
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี

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

3 
3 

รวมหน่วยกิต 19 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
623 352 การฝึกงาน 1*(ไมํน๎อยกวํา 320 ชัว่โมง) 

รวมหน่วยกิต - 
 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
623 421 
623 422 
623 431 
623 451 
……….….. 

การบัญชีชั้นสูง 1 
การบัญชีเพื่อการจัดการ 
การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม 
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

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

6 
รวมหน่วยกิต 16 

 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
623 411 
623 412 
623 413 
623 452 
……….….. 

อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก 
การประมาณราคางานวิศวกรรม 
ปฏิบัติการนิวเมติก 
โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 3 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

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

6 
รวมหน่วยกิต 14 
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ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 (Thai for Communication) 
 หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช๎ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยํางมี
ประสิทธิภาพและสร๎างสรรค์ เพื่อใช๎ในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
 Principles and concepts  of communication; the use of Thai language skills 
for effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking. 
 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 (English for Everyday Use) 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด๎าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจําวัน และใน
สถานการณ์ตํางๆ ฝึกอํานเพื่อความเข๎าใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝึกเขียนในระดับยํอหน๎า และ
สามารถใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking in 
everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be able to 
summarize main points;  practice of paragraph writing; ability to use English as a tool 
for knowledge seeking. 
 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
 (English Skills Development) 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด๎าน โดยฝึกการอํานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อําน สามารถนําข๎อมูลที่ได๎จากการอํานไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion 
on what is read; ability to use  information from reading to write; listening for main 
ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 
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082 101 มนุษย์กับศิลปะ     3(3-0-6) 

(Man and Art) 
ความสําคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู๎สร๎างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรง

บันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด๎านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึง
ปัจจุบัน  ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญตํอไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะ
สื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท๎อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะจาก
แงํมุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหวํางศิลปะกับมนุษย์และสังคม 

The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of 
inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from the 
past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression of 
mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation from 
aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society. 
 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์    3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 

วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร๎างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม
และรูปธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด๎านตํางๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัย
มาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอื้อตํอการสร๎างสรรค์ กระบวนการสร๎างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการ
สร๎างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบตํอมนุษยชาติในแตํละยุคแตํละสมัย   ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข๎อมูลใน
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation 
which have been the foundations of human civilization from the past to the present; 
contributing factors, processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on 
mankind in each period; analysis from the perspective of history and relevant 
disciplines. 
 
082 103 ปรัชญากับชีวิต     3(3-0-6) 
 (Philosophy and Life) 

ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง 
ความรู๎ คุณคําทางจริยธรรมและความงาม การคิดอยํางมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหารํวม
สมัย อันจะนําไปสูํการสร๎างสํานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตํอตนเอง และสังคม 

The significance of philosophy, concepts and philosophical methods related 
to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; logical thinking 
and analysis of contemporary issues leading to ethical consciousness and social and 
personal responsibilities. 
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082 104 อารยธรรมโลก     3(3-0-6) 
 (World Civilization) 

ความหมายของคําวํา อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นําไปสูํกําเนิดของอารย
ธรรม ความรุํงเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสําคัญของโลกในแตํละยุคสมัย กระบวนการสั่งสม
ความเจริญที่มาจากความคิดสร๎างสรรค์  การเรียนรู๎จากประสบการณ์  ปฏิสัมพันธ์ระหวํางอารยธรรม
ตํางๆ ทั้งในด๎านวัตถุธรรมและจิตใจ ไมํวําจะเป็นระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม 
ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซ่ึงยังคงมีคุณูปการตํอสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 

The significance of civilization;  forms and fundamental factors leading to 
the origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; the 
process of civilization accumulating from creativity and learning experience and 
material and spiritual interaction between civilizations related to politics and 
government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting present 
society. 
  
082 105 อารยธรรมไทย     3(3-0-6) 
 (Thai Civilization) 

พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด๎านประวัติศาสตร์ การ
สร๎างสรรค์ คํานิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ 
ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และบทบาทของไทยในประชาคมระหวํางประเทศ 

Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on historical 
background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage: language, 
literature, art, religion, politics and government, the economy and society; the effects 
of science and technology; the role of Thailand as a member of the international 
community. 
 
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

การต้ังถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ รูปแบบที่หลากหลายของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข๎อง และสถาปัตยกรรมรํวมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแตํละชาติใน
ประชาคมอาเซียน 

The development of settlements in relation to geography and ecology.  
Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, religion, 
and culture. The development of architecture, its related arts and architectural 
heritage. Contemporary architecture indicative of the identity of ASEAN countries.  
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082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต    3(3-0-6) 
 (Meditation for Self-Development) 

ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต๎นของการทําสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการตํอต๎านสมาธิ และการ
นําสมาธิไปใช๎ในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรร๎ูเร่ืองวิปัสสนา ความแตกตํางระหวํางสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 

Meanings, objectives, methods, and stages of meditation. The 
commencement of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and 
meditation.  Characteristics of anti-meditative states and the applications of meditation 
in daily life.  Meditation for study and work, including the characteristics, stages, 
qualities, and benefits of Dhyana (contemplation) and jhana (awareness).  Concepts of 
Vipassana (insight) and the differences between Samatha (serenity) and Vipassana, 
including diagrams of Samatha and Vipassana techniques.  The relevance of Vipassana 
for global citizens. 
 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น    3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)   

ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด๎านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ
ปรัชญา การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจากการ
รับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข๎ามาในสังคมไทย 

Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy, 
politics, economics science and technology of western culture, effect of the adoption 
of Western visual culture on Thai society. 
 
082 109 ดนตรีวิจักษ ์     3(3-0-6) 

(Music Appreciation) 
องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและตํางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและตํางประเทศที่

สําคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตํางๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ๎าน ลักษณะเฉพาะของดนตรี
ประจําชาติไทย ความสัมพันธ์ระหวํางคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอื่น  

Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and 
foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations and 
folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship between music 
and other art forms. 
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082 110 ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข   3(3-0-6) 

(Art of Living and Working for Happiness) 
การเรียนรู๎เพื่อความเข๎าใจชีวิตของตนเองและผู๎อื่น บทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบ

ตํอตัวเองและสังคม หลักการทํางานรํวมกับผู๎อื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานด๎วยความซ่ือสัตย์สุจริต แนวทางการดําเนินชีวิตและการ
ทํางานภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Studying in order to understand oneself and others.  Roles and 
responsibility for oneself and community.  Principles of cooperation.  Personality and 
social manners.  Morals and ethics in everyday life and work.  Ways of living and 
working based on principles of sufficiency economy. 
 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

(Man and His Environment)  
ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์

ของการอยูํรํวมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให๎เกิดความสมดุลแหํงธรรมชาติ ปัจจัยที่นําไปสูํความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล๎อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน แนวโน๎มของ
ปัญหาในอนาคตและผลกระทบตํอมนุษยชาติ ตลอดจนสํงเสริมให๎มีสํวนรํวมในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อนําไปสูํสังคมแบบยั่งยืน 

The relationship among humans, environment and geographical ecology; 
the harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors leading 
to degradation of natural environment and geographical ecology; characteristics and 
scopes of present problems; trends of problems in the future, the effect of the 
problems on human race; enhancement and involvement in environmental 
management for the sustainable society. 
 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์    3(3-0-6) 
 (Psychology and Human Relations) 

ธรรมชาติของมนุษย์ในด๎านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแตํละชํวงวัย ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู๎ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจ
ระหวํางบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหวํางบุคคล หลักการจูงใจและการให๎กําลังใจ อารมณ์   
การควบคุมอารมณ์และการจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู๎นํา การ
ทํางานเป็นหมูํคณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร๎างสรรค์คุณภาพชีวิต 

Human nature focuses on development,  developmental stages, 
contributing factors to the development, self-perception and perception of others, 
attitude, interpersonal satisfaction, communication and interpersonal relations, 
principle of motivating people, emotion, emotional control and coping with stresses, 
personality development, adjustment, leadership, teamwork, an application of 
psychology for self improvement and to create the quality of life. 
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083 103 หลักการจัดการ      3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 

ความหมาย นัยและความสําคัญของคําวํา การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื้อตํอความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจ
ใดๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให๎ลุลํวงไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ทั้งนี้ 
โดยครอบคลุมประเด็นวําด๎วยจริยธรรมและความรับผิดชอบตํอสังคม การกําหนดนโยบายและการ
วางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล 

Meanings and importance of the management.  Purposes and principles of 
philosophical concepts in theoretical contributing to success in life.  Operation or 
mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently and 
effectively with ethics and social responsibility.  Policy and planning; organisational 
behavior; organising; resource management and evaluation. 
 
083 104 กีฬาศึกษา      3(2-2-5) 
 (Sport Education) 

ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู๎ ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา 
มารยาทของผู๎เลํนและผู๎ชม สมรรถภาพทางกาย การปูองกันอุบัติเหตุจากการเลํนกีฬา การปฐม
พยาบาลเบื้องต๎น รวมถึงบทบาทหน๎าที่การเป็นนักกีฬาและผู๎ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีตํอการ
เสริมสร๎างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา 

The history of sport education, learning, training, skills development, 
technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, physical 
fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete and an 
audience, the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an international 
sport or contemporary sport. 
 
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย   3(3-0-6) 
 (Thai Politics, Government and Economy) 

โครงสร๎าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ
บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให๎เห็นความสัมพันธ์ระหวํางกลไกทางการเมือง  การ
ปกครองและเศรษฐกิจที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิ
วัตน์ที่มีตํอระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

Structure, system and processes of Thai politics; government and the 
economy; the development of government and civil society’s roles; analysis of the 
relationship between political mechanisms, government and the economy affecting 
national development; analysis of the impact of globalization on politics, government 
and economy. 
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083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน    3(3-0-6) 
 (Performing Arts in ASEAN) 

รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการกํอเกิดศิลปะการแสดงในประชาคม
อาเซียน จุดรํวมในเชิงอัตลักษณ์ที่สะท๎อนผํานศิลปะการแสดง  

Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts 
in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts. 
 
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน     3(3-0-6) 
 (Aspects of ASEAN Culture) 

การกํอเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน  และการสื่อสารระหวํางวัฒนธรรมของ
พลเมืองอาเซียน     

The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities 
and the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural 
communication. 
 
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน    3(3-0-6) 
 (ASEAN Music Culture) 

วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพื้นที่
วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน 
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงตํางๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

Musical culture in the ASEAN community; history and development of 
mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; ensembles; 
major songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between 
ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN music. 
 
083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์    3(3-0-6) 
 (Creative Living) 

ความคิดสร๎างสรรค์และสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนชุดความคิดตํางๆ ที่กําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต การใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง ลัทธิบริโภค
นิยม ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร 
การอยูํอาศัย ความรับผดิชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม  จิตอาสา หน๎าที่พลเมือง 

Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including 
factors determining lifestyle.  Examining sufficiency living, consumerism, basic factors 
and facilities in human living.  Understanding resource consumption, inhabitance, social 
and environmental responsibility and civil duty. 
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083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์    3(3-0-6) 

(Activities for a Creative Life) 
ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร๎างเสริมจิตอาสา คุณธรรม
จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต การพัฒนาการทํางานเป็นทีม การเรียนรู๎เพื่อการพัฒนาชีวิตโดย
การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบตํางๆ 

The meaning and importance of self-development for students.  Desired 
graduate attributes and the cultivation of a  positive attitude as a global citizen.  The 
encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork 
development.  Lifelong learning from student development activities.  
 
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ     3(3-0-6) 

(International Experience)  
เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/ นักศึกษาออกคําใช๎จํายเอง 
ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู๎แบบบูรณาการโดยการเดินทางและ

ประสบการณ์ในตํางประเทศ   การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง  ฝึกประสบการณ์ใน
มหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอื่นในตํางประเทศโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรู๎ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ 

The importance and objectives of integrated learning through travels and 
international experiences, including planning and preparation of trips, training for 
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign country 
as suggested by the Faculty of University.  Knowledge and experience of language, 
culture, tradition and history gained from the chosen country. 
 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
 (Sufficiency Economy and Social Development) 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช๎หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให๎เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดํารงชีวิต 

Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.  
Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy.  Application of 
sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life. 
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084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ     3(3-0-6) 
 (Food for Health) 

ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับความต๎องการอาหารของรํางกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะ
ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไมํได๎สัดสํวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์  ความ
ปลอดภัยด๎านอาหารและการค๎ุมครองผู๎บริโภค 

Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene 
and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional 
problems and diseases; diseases from contamination of food preservatives and 
packaging; food safety and consumer protection. 
 
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน    3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 

สํวนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการ
จัดการมลพิษชนิดตํางๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช๎พลังงานและการจัดการ  

Compositions and relationships of natural elements. Causes, impacts, and 
management of various types of pollutants.  Energy.  Impact and management of 
energy usage. 
 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication) 

บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ปัจจุบัน แนวโน๎มในอนาคต ความรู๎พื้นฐาน การประยุกต์อยํางสร๎างสรรค์ การรักษาความมั่นคง 
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข๎อง 

Roles and significance of computers, information technology, and 
communication in modern days.  Future trends.  Basic knowledge, creative 
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information. 
 
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา ความนําจะเป็น ประเภทของข๎อมูล สถิติพรรณนา 
เลขดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได๎ บัญชีรายรับ-รายจําย 

Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics. 
Index number. Interest. Income tax. Basic accounting. 
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084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม    3(3-0-6) 
 (World of Technology and Innovation) 

ปรัชญา แนวคิด และการสร๎างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตํางๆ ในปัจจุบันและ
อนาคต การพัฒนา การประยุกต์ใช๎และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตํอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  

Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in 
the present and future.  Development, application and management.  Role and effect 
of developed technology and innovation on the life, economics and social. 
 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 

(Science and Technology in ASEAN Community) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตํอการพัฒนาประชาคมอาเซียนอยํางสร๎างสรรค์และยั่งยืนใน

ด๎านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล๎อม การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู๎ของนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารตํอสาธารณะและการสร๎างสื่อประเภทตํางๆ เพื่อแสดงผล
กระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีตํอชุมชน 

Science and technology for the creative and sustainable development of 
ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education, public 
health  environment.  Examining community education resources for science and 
technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and technologists.  
Public communication activities, and the creation of media resources to demonstrate 
the impact of science and technology on the community.  
 
084 107 พลังงานในอาเซียน     3(3-0-6) 
 (Energy in ASEAN) 

ความสําคัญของพลังงานและสิ่งแวดล๎อม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิต
พลังงาน สถานการณ์และแนวโน๎มการใช๎พลังงานของอาเซียนและของโลก  แหลํงพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน  นโยบายด๎านพลังงานใน
อาเซียน  ภาวะโลกร๎อน  ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากการใช๎พลังงาน   

Importance of energy and environment.  Types of energy. Energy conversion 
technology. Situation and trend of energy use in ASEAN and in the world.   Renewable 
and alternative energy resources in ASEAN.  Potentials of energy production in ASEAN.  
Energy policies in ASEAN.  Global warming.  Environmental impacts due to energy use.  
 
084 108 โลกและดาราศาสตร์     3(3-0-6) 

(Earth and Astronomy) 
ความเป็นมาและความสําคัญของวิชาดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทาง

อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุํมดาวบนท๎องฟูา  
การประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน 

History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and 
meteorological forecasting.  Astrological phenomena and observation, the solar 
system, constellations and application of this knowledge in everyday life. 
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085 101 ศิลปากรสร้างสรรค ์     3(1-4-4) 

(Creative Silpakorn) 
การบูรณาการการเรียนรู๎ ผํานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด๎วยกิจกรรม

สร๎างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู๎นําและการเป็นผู๎ตามที่ดี ทักษะการติดตํอสื่อสาร ทักษะการ
เรียนรู๎และการทํางานอยํางสร๎างสรรค์ พัฒนาความรับผิดชอบตํอชุมชนและสังคมของนักศึกษา 
รวมทั้งเพื่อปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให๎กับนักศึกษา โดยการทํางาน
เป็นกลุํมเพื่อจัดทําโครงการสร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดการรับรู๎ หรือการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สนใจ 
ภายใต๎การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Integration of project-based learning focusing on creative activities to 
develop the skills of leadership, teamwork, communication, creative learning and 
working; to develop social responsibilities in students and to instill Silpakorn University 
identity and culture; under the advisors’ supervision, working in groups to conduct 
creative projects, enhancing recognition of, or changes on, interesting issues. 
 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Communicative English for Applied Science) 

การอํานบทความและเขียนสรุปใจความสําคัญ การตีความหมายของสํานวน การเขียน
รายงาน การเขียนจดหมายโต๎ตอบและบันทึกข๎อความ การเขียนประวัติสํวนตัว การติดตํอสื่อสาร 
การใช๎ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะนําตัว การสัมภาษณ์งาน การนําเสนอด๎วยวาจา การ
อธิบายความ 

Reading article and writing summary. Interpretation of idioms, Report writing. 
Writing of corresponding letter and memorandum. Curriculum vitae writing. 
Communication.  English for job application.  Self introducing.  Job interview. Oral 
presentation. Explanation. 
  
600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Technical English for Applied Science) 

การพูด การฟัง การอําน และการเขียนสําหรับการประยุกต์ทางเทคนิค การอํานบทความ
และสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง การ
เขียนบทคัดยํอและบทความทางวิชาการ 

Speaking, listening, reading and writing for technical applications.  Reading of 
scientific and technological articles and publications.  Explanation of procedure, chart, 
graph and table.  Abstract and article writing. 
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600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 (Clean Technology and Environment) 

ข๎อจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและอิทธิพลของมนุษย์ แหลํงของมลภาวะและ
ผลกระทบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม แหลํงของพลังงานและการนําไปใช๎โดยเน๎นพลังงานสะอาด 
เทคโนโลยีสะอาดและการนําไปใช๎ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร อุตสาหกรรมยา 
อุตสาหกรรมฟอกย๎อมและสิ่งทอ และอุตสาหกรรมพลาสติก การสังเคราะห์สะอาดและการออกแบบ
เพื่อสิ่งแวดล๎อม 

Resource limitation and human influences.  Sources of pollution and their 
impacts on society and environment.  Energy resources and their emphasizing clean 
energy.  Clean technology and its applications in food industries.  agrochemical 
industries, pharmaceutical industries, bleaching, dyeing and textile industries, plastic 
industries.  Clean synthesis and environmental designs. 
 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 (Food and Life Style) 

ประโยชน์ของอาหารแตํละประเภทในทางโภชนศาสตร์ หลักการและวิธีการถนอมอาหาร
ทั่วไป การสุขาภิบาลอาหารเบื้องต๎นในชีวิตประจําวัน หลักเกณฑ์ที่ใช๎ในการเลือกซ้ือสินค๎าผลิตภัณฑ์
อาหารให๎มีความปลอดภัย ภัยที่ควรระวังซ่ึงปนเปื้อนมากับอาหาร สถานการณ์ของสินค๎า อาหารไทย
และแนวทางการพัฒนาอาหารไทยสูํตลาดโลก 

Nutritional benefits of each category of food.  Principles and procedure of 
typical food preservation.  Basic food sanitation in daily life.  Criteria for selective 
purchasing of safe food.  Hazard bewareness of contaminants in food.  Situation of Thai 
food commodity and development of Thai food products for global markets. 
 
600 113 ศิลปะการด ารงชีวิต     3(3-0-6) 
 (Art of Living) 

การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความ
รับผิดชอบตํอครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การส่ือสารและการแสดงออก การสร๎าง
ความสุขให๎กับชีวิต แรงบันดาลใจในการสร๎างความสําเร็จในอาชีพ ความหมายและความสําคัญของ
จรรยาบรรณ จรรยาบรรณในการทํางานอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหวํางจรรยาบรรณกับการ
ดํารงชีวิตในสังคม 

Life discipline. Personality development and social etiquette. Role and 
responsibility to family and society.  Analytical thinking.  Communication and 
significance. Ethics in industry. Relationship between ethics and social living. 
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600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์  3(2-3-4) 
 ส าหรับการวิจัยด้านอาหาร 
 (Information Technology and Computer Applications  

for Food Research) 
ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหลํงสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร วิธีค๎นหาบทความ วิธีการค๎นหาสิทธิบัตร การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลและการนําเสนอ การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณที่ใช๎ในกระบวนการแปรรูป
อาหาร 

Types of scientific and technological publications.  Sources of food science 
and technology information.  Method of article searching.  Method of patent searching.  
Using software for data analysis and presentation.  Using software for calculation in 
food processing. 
 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
 (Biotechnology and Life Quality) 

ประวัติ วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์พื้นฐานของชีวิต 
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด๎านพฤกษศาสตร์และ    
ปศุสัตว์ การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล๎อม จริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ 

History, evolution and fundamental of Biotechnology.  Basic cells of life.  
Genetically modified organism.  Biotechnology for life enhancement in plant biology, 
animal livestock, medicine, food industry, and environment.  Ethical issues in 
biotechnology. 
 
600 116 ภาวะผู้น ากับการพัฒนา    3(3-0-6) 
 (Leadership and Development) 

ความต๎องการของมนุษย์และภาวะผู๎นํา ทักษะจําเป็นในการเป็นผู๎นํา การพัฒนาภาวะ
ผู๎นํา ความแตกตํางของวัฒนธรรมสําหรับผู๎นํา การสร๎างทีม การสร๎างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การ
แก๎ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย๎ง การส่ือสารและการควบคุม และการจัดการ
ความเครียด 

Needs theories and leadership.  Skills needed for leaders.  Leadership 
development.  Multicultural leaders.  Team building,  Motivation.  Human relation. 
Problem solving. Decision Making. Conflict management.  Communication and 
controls.  Stress management. 
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600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต    3(3-0-6) 
 (Energy and Environment for Life) 

ความสําคัญของพลังงานและสิ่งแวดล๎อมตํอการดํารงชีวิต  พลังงานประเภทฟอสซิล 
ปัญหาการหมดไปของเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ปัญหาภาวะโลกร๎อนและผลกระทบของภาวะมลพิษ  
ตํอสิ่งแวดล๎อมด๎านอื่นๆ จากเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล พลังงานทางเลือกในปัจจุบันมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

Importance of energy and environment for living.  Fossil energy.  Depletion 
problem of fossil fuel.  Global warming problem and other pollution impacts on 
environment from fossil fuels.  Current alternative energy.  Environmental quality 
standards. 
 
600 118 ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 (Business for Everyday Life) 

แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู๎ประกอบการ การวางแผนและวิเคราะห์การลงทุน วิธีการจัดตั้ง
สถานประกอบการ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การบัญชี
เบื้องต๎น การจัดทํางบประมาณ กฎหมายทางธุรกิจ การตลาดธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ  

Concept of entrepreneurship.  Investment planning and analysis.  
Establishment of business enterprises.  Business organizational structures.  Business 
strategies.  Business documents.  Fundamental accounting.  Budgeting.  Business laws 
and regulations.  E-commerce marketing.  Codes of business conduct and ethics. 
 
600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย    3(3-0-6) 
 (Electricity and Safety) 

ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟูาเบื้องต๎น ไฟฟูาดูด ไฟฟูาลัดวงจร การเกิดเพลิงไหม๎ทางไฟฟูา
และวิธีปูองกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไฟฟูา เรียนรู๎เกี่ยวกับสายไฟฟูา ระบบสายดินและกระแสไหล
ลงดิน ความรู๎เรื่องการตรวจวัด ความปลอดภัยในการทํางาน และควรระวังเกี่ยวกับไฟฟูา 

Fundamental knowledge of electricity.  Electric shock and short circuit.  
Electric fire and protection.  Study of electrical wiring.  Grounding systems and ground 
leakage current.  Knowledge of work safety inspection.  Caution and first aid for 
electrical accidents. 
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600 120 การตลาดและการเงิน     3(3-0-6) 

(Marketing and Finance) 
ความสัมพันธ์ระหวํางการตลาดกับการเงินอุตสาหกรรม สภาพแวดล๎อมทางการตลาด 

การวิจัย การตลาด กลไกตลาด พฤติกรรมผู๎บริโภค สํวนแบํงตลาด การวางแผนการตลาด หลักการ
ของเงินทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน การคาดการณ์ทางการเงิน การ
ระดมทุนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

Relation industrial marketing and finance.  Marketing environment. Marketing 
research.  Marketing mechanism.  Customer behavior. Marketing segmentation.  
Marketing planning. Principles of industrial business finance.  Financial strategic 
planning. Financial forecasts. Fundraising in short. Intermediate, and long terms.  
Finance risk management. 
 
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 (Network Technology and Communication) 

บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีเครือขําย โครงสร๎างของระบบเครือขําย อุปกรณ์
ที่ใช๎ในระบบเครือขําย มาตรฐานการสื่อสารแบบมีสาย มาตรฐานการสื่อสารแบบไร๎สาย อินเตอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง ระบบฝังตัว การใช๎งานในชีวิตประจําวัน ในอุตสาหกรรม และในระบบสารสนเทศ 

Role and Importance of network technology.  Structure of network system. 
Devices used in network system. Wired communication standard.  Wireless 
communication standard.  Internet of things.  Embedded system. Applications in daily 
life, in industry, and in information system. 

 
600 122 วัสดุและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 (Materials and Nanotechnology in Daily Life) 

บทบาทของวัสดุสําหรับความก๎าวหน๎าของอารยธรรม พื้นฐานของวัสดุที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจําวัน นาโนเทคโนโลยีสําหรับวัสดุวิศวกรรม 

Role of materials for advancement of civilization. Fundamentals of Materials 
involving daily life. Nanotechnology for engineering materials. 
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ค าอธิบายรายวิชาของคณะมัณฑนศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 
363 215 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5) 

(Creative Package Design) 
การเรียนรู๎ประวัติความเป็นมา ประเภท และบทบาทหน๎าที่ของบรรจุภัณฑ์ในการชํวย

สร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎า โดยเน๎นการสร๎างสรรค์ผลงานออกแบบในด๎านโครงสร๎าง และงานเลขน
ศิลป์ เพื่อสนองประโยชน์ใช๎สอยทั้งในด๎านการหํอหุ๎มค๎ุมครองสินค๎า การสื่อสารและการบํงชี้ ชํวย
อํานวยความสะดวกในการใช๎งาน รวมทั้งการสนองประโยชน์ในเชิงการค๎า ได๎อยํางเป็นเอกลักษณ์ 
ผํานกระบวนการพับขึ้นรูปในงานบรรจุภัณฑ์กระดาษ ตลอดจนถึงขั้นตอนการพิมพ์ในงานออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ชั้นใน บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก และชุดบรรจุภัณฑ์รวมหนํวย สําหรับกลุํมสินค๎าของฝากและ
สินค๎าประเภทอาหาร 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Historical background, type and role of packaging for value-added products. 

Emphasis on creativity of structural and graphic designs for applications on protection, 
communication and specification to facilitate functional use and satisfy commercial 
use as an identity.  Folding process in paper packaging and printing process on the 
design of primary, secondary and shipping packages for souvenirs and food products. 

Flied trips required. 
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ค าอธิบายรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 
511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1    3(3-0-6) 
 (Calculus for Engineers I) 

ลิมิตและความตํอเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ คําสุด
ขีดของฟังก์ชัน รูปแบบยังไมํกําหนด กฎของโลปิตาล ลําดับและอนุกรมอนันต์ อนุกรมกําลัง อนุกรม
เทย์เลอร์และอนุกรมแมคคลอริน  

Limits and continuity. Differentiation and applications of derivative in 
engineering. Exterma of functions. Indeterminate forms. L’Hospital’s rule. Infinite 
sequences and series. Power series. Taylor and Maclaurin series. 
 
511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2    3(3-0-6) 
 (Calculus for Engineers II) 
 วิชาบังคับก่อน :  511 104  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 

การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันคําจริง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การ
ประยุกต์การหาปริพันธ์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ปริพันธ์ไมํตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต๎นและ
การประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว 

Integration of real-valued functions. Integration techniques. Numerical 
integration. Applications of integration in engineering. Improper integrals. Introduction to 
differential equations and applications in engineering. Parametric equations. Polar 
coordinates. 
 
511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1   3(3-0-6) 
 (Calculus for Biological Scientists I) 

ฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความตํอเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการ
ประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ 

Transcendental functions. Limits and continuity. Differentiation and 
applications. Integrals and applications. Techniques of integration. 
 
511 107 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2   3(3-0-6) 
 (Calculus for Biological Scientists II) 

วิชาบังคับก่อน :  511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1   
 ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ยํอย 
สมการเชิงอนุพันธ์ 

Sequences and series of real numbers. Power series. Functions of several 
variables. Partial derivatives. Differential equations.     
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511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน :  511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์   ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ผิวกําลังสอง  แคลคูลัสของฟังก์ชันคํา
จริงของสองตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ลิมิตและความตํอเนื่อง การ
หาอนุพันธ์ยํอยและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ พีชคณิตเชิงเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส๎น ระนาบ
และผิวในปริภูมิ 3 มิติ  ฟังก์ชันเวคเตอร์ของตัวแปรคําจริงและการประยุกต์  แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  
เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล การหาปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ความรู๎เบื้องต๎นทางปริพันธ์ตามเส๎น ปริพันธ์ตามผิวและปริพันธ์ตามปริมาตร ทฤษฎีบทของกรีน 
ทฤษฎีบทของสโตกส์ และทฤษฎีบทของเกาส์ พิกัดเชิงเส๎นโค๎ง  

Mathematical induction. Functions of several variables.  Quadric surfaces.  
Calculus of real-valued functions of two variables.  Calculus of real-valued functions of 
several variables and its applications.  Limits and continuity.  Partial derivatives and 
applications in engineering.  Vector algebra in three dimensions.  Lines, planes and 
surfaces in three-dimensional space.  Vector-valued functions of real variables and 
their applications.  Vector calculus, gradient, divergence and curl. Multiple integrals and 
applications in engineering.  Introduction to line integrals, surface integrals and volume 
integrals.  Green’s theorem, Stokes’ theorem and Gauss’ theorem.  Curvilinear 
coordinates.  

 
512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1     3(3-0-6) 
 (General Biology I) 

แนวคิดทางชีววิทยา สมบัติของสิ่งมีชีวิตระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การจัดจําแนก และ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ ไวรา แบคทีเรีย อาเคียร์ และยูคารีโอตา พื้นฐานของชีวิตระดับ
โมเลกุล การจัดองค์ประกอบระดับเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ การสังเคราะห์ด๎วยแสง และการหายใจ
ระดับเซลล์ พันธุศาสตร์บริสุทธิ์ วิวัฒนาการระดับมหภาค นิเวศวิทยา และพฤติกรรมสัตว์ 

Concepts in biology. Properties of organisms. Scientific methodology. 
Classification and biodiversity. Vira, Bacteria, Archaea and Eukaryota. Cellular Level of 
organization, tissues and organs. Photosynthesis and cellular respiration. Classical 
genetics. Macroevolution. Ecology and animal behavior. 
 
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2     3(3-0-6) 
 (General Biology II) 

พันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการระดับจุลภาค โครงสร๎าง 
หน๎าที่ และการสืบพันธุ์ของพืชมีดอก โครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบและอวัยวะตํางๆ ของสัตว์ 
รวมทั้งกลไกการทํางานของรํางกายฮอร์โมนสัตว์ ระบบภูมิค๎ุมกัน  

Molecular genetics. Population genetics and microevolution. Structures, 
functions and reproduction of flowering plants. Structures and functions of various 
systems and organs of animals including regulatory mechanisms. Animal hormones. 
Immune system. 
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512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1    1(0-3-0) 
 (General Biology Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน : * 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1 
Laboratory work related to the contents in 512 101 General Biology I. 

 
512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2    1(0-3-0) 
 (General Biology Laboratory II) 
 วิชาบังคับก่อน : * 512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2           
Laboratory work related to the contents in 512 102 General Biology II. 

 
513 100 เคมีทั่วไป      3(3-0-6) 
 (General Chemistry) 

ปริมาณสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร๎างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมี
ของธาตุในกลุํมหลัก อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๏ส  ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน จลนเคมี 

Stoichiometry. Atomic theory. Atomic structures and properties of the 
elements in the periodic table. Chemistry of main group elements, non metals and 
transition metals. Chemical bonding. Properties of gases, liquids, solids and solutions. 
Chemical equilibrium and ionic equilibrium. Chemical kinetics. 
 
513 101 เคมีทั่วไป 1      3(3-0-6) 
 (General Chemistry I) 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร๎างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แก๏ส 
ของแข็ง เทอร์โมไดนามิกส์ 

Stoichiometry. Atomic structures and properties of the elements in the 
periodic table. Chemical bonding. Gases. Solids. Thermodynamics. 
 
513 102 เคมีทั่วไป 2      3(3-0-6) 
 (General Chemistry II) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 101 เคมีทั่วไป 1 

ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน เคมีไฟฟูา จลนเคมี เคมี
อินทรีย์เบื้องต๎น 

Liquids and solutions. Chemical equilibrium and ionic equilibrium. 
Electrochemistry. Chemical kinetics. Introduction to organic chemistry.  
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513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1     1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน :  513 101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 

10 สัปดาห์ 
การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 101 เคมีทั่วไป 1 
Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I. 

 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2     1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory II) 

วิชาบังคับก่อน :  513 102 เคมีทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า  
10 สัปดาห์ 

   513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 102 เคมีทั่วไป 2 
Experiments related to the contents in 513 102 General Chemistry II. 

 
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป      1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน  :    513 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา  513 100  เคมีทั่วไป   
 Experiments related to the contents in 513 100 General Chemistry. 
 
513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์     4(4-0-8) 
 (Applied Physical Chemistry) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 107 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 
   513 102 เคมีทั่วไป 2 

เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี จลนเคมี เคมีไฟฟูา ระบบคอลลอยด์ เคมีพื้นผิวและการ 
ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

Thermodynamics. Chemical equilibrium. Chemical kinetics. Electrochemistry.  
Colloidal system. Surface chemistry and industrial applications. 
 
513 227 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลประยุกต์    1(0-3-0) 
 (Applied Physical Chemistry Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 

513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์ หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อย
กว่า 10 สัปดาห์ 

 การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์ 
 Experiments related to the contents in 513 226 Applied Physical Chemistry 
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513 231 เคมีวิเคราะห์ 1     2(2-0-4) 
 (Analytical Chemistry I) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 102  เคมีทั่วไป 2 

หลักการพื้นฐานของเคมีวิเคราะห์ ทฤษฎีปฏิกิริยากรดและเบส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
รีดักชัน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ๎อนและปฏิกิริยาการเกิดตะกอน การประยุกต์ปฏิกิริยาเหลํานี้ใน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการตกตะกอนและการวัดปริมาตร สมดุลเคมีระหวํางเฟสในการสกัดด๎วย
ตัวทําละลาย  

Basic principles in analytical chemistry. Theory of acid-base, oxidation-
reduction, complex formation and precipitation reactions. Applications of the above-
outlined reactions in quantitative analysis by gravimetric and volumetric methods. 
Interface equilibria in solvent extraction. 
 
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1    1(0-3-0) 
 (Analytical Chemistry Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
   513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 หรืออาจเรียนพร้อมกัน 

ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงสถิติ เครื่องมือและเทคนิคใน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารโดยวิธีตกตะกอนและการวัดปริมาตรที่
กลําวถึงในรายวิชา 513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 

Errors in chemical analysis. Statistical data analysis. Instrumentation and  
techniques in quantitative chemical analysis. Experiments on chemical analysis based 
on gravimetric and volumetric methods as outlined in 513 231 Analytical Chemistry I. 
 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์     1(0-3-0) 
 (Organic Chemistry Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน :  (1) 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 

513 250 เคมีอินทรีย์ หรืออาจเรียนพร้อมกัน 
ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์  

หรือ (2) 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่ 
น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

การทดลองเกี่ยวกับเทคนิคการแยกและการทําให๎บริสุทธิ์ การศึกษาปฏิกิริยาของ
สารประกอบ อะลิฟาติกและอะโรมาติก การสังเคราะห์สารอินทรีย์  

Experiments on separation and purification techniques. Studies of aliphatic 
and aromatic compound reactions. Synthesis of organic compounds. 
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513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน     3(3-0-6)  

(Fundamental Organic Chemistry) 
 วิชาบังคับก่อน :  513 102 เคมีทั่วไป 2  

พันธะเคมี โครงสร๎างและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ การสังเคราะห์และปฏิกิริยา
ของหมูํฟังก์ชันตํางๆ พอลิเมอร์ คาร์โบไฮเดรท ลิปิด กรดอะมิโนและเปปไทด์ การประยุกต์เทคนิค
อัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการพิสูจน์ประเภทของหมูํฟังก์ชัน 

Chemical bonding. Structures and properties of organic compounds.  
Synthesis  and  reactions of various functional groups. Polymers. Carbohydrates. Lipids. 
Amino acid and peptides. Applications of ultraviolet and infrared spectroscopy in 
functional groups identification. 
 
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน     3(3-0-6) 
 ( ฺBasic Biochemistry) 
 วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1 
   513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 

โครงสร๎าง หน๎าที่และเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล หน๎าที่และกลไกการทํางานของ 
เอนไซม์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล  

Structure, function and metabolism of biomolecules. Enzyme function and  
mechanism.Molecular genetics. 
 
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน    1(0-3-0) 
 (Basic Biochemistry Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
   513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน หรืออาจเรียนพร้อมกัน 
   ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์  

การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 
Experiments related to the contents in 513 340 Basic Biochemistry. 

 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1     3(3-0-6) 
 (General Physics I) 

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีจลน์
ของแก๏ส เทอร์โมไดนามิกส์  การสั่นและคลื่น เสียง 

Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid 
mechanics. Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves. Sound. 
 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2     3(3-0-6) 
 (General Physics II) 

แมํเหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแส อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎น ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหมํ ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษและควอนตัมฟิสิกส์ 

Electromagnetism. Electricity. Introduction to electronics. Optics. Modern 
Physics.  Special theory of relativity and quantum physics. 
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514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1    1(0-3-0) 
 (General Physics Laboratory I) 

วิชาบังคับก่อน :  514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า  
10 สัปดาห์ 

การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
Experiments related to the contents in 514 101 General Physics I. 

 
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2    1(0-3-0) 
 (General Physics Laboratory II) 
 วิชาบังคับก่อน :  514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า  

10 สัปดาห์ 
การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
Experiments related to the contents in 514 102 General Physics II. 

 
514 107 ฟิสิกส์พื้นฐาน     4(4-0-8) 
 (Fundamental Physics) 
 เงื่อนไข  : ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่สาขาวิชาฟิสิกส์ 

กลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง เทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของของ
ไหล แมํเหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแส อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎น ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหมํ 

Mechanics of rigid bodies. Vibrations and waves. Sound waves. 
Thermodynamics. Fluid mechanics. Electromagnetism. Electricity. Introduction to 
electronics. Optics. Modern physics. 
 
514 108 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน    1(0-3-0) 
 (Fundamental Physics Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : 514 107 ฟิสิกส์พื้นฐาน หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า     
                              10 สัปดาห์ 

 เงื่อนไข :  ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่สาขาวิชาฟิสิกส์  
การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 107 ฟิสิกส์พื้นฐาน  
Experiments related to the contents in 514 107 Fundamental Physics 
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517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1    3(2-2-5) 
 (Computer Programming I) 
 ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข๎อมูลเบื้องต๎น ผังงาน การเขียนโปรแกรมแบบ  
โครงสร๎าง แถวลําดับ แถวลําดับหลายมิติ ตัวชี้ สายอักขระ การดําเนินการระดับบิต ฟังก์ชัน  และ
ฟังก์ชันเรียกซ๎อนตัวเอง การจัดการแฟูมข๎อมูล การทดสอบและการแก๎ไขข๎อผิดพลาด การพัฒนา
โปรแกรมเพื่อใช๎ในการแก๎ปัญหา การประยุกต์และโครงงาน  
 Introduction to Computer systems and data processing. Flowchart.         
Structured programming. Array. Multi-dimension array. Pointer. String. Bitwise  operators. 
Function and recursive function. File management. Program testing and  debugging. 
Program development for solving problems.  Applications and projects. 
 
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป     3(3-0-6) 
 (General Microbiology) 
 วิชาบังคับก่อน : * 518 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การกระจาย สัณฐานวิทยา และการเพิ่มจํานวนของแบคทีเรีย ไวรัสและรา เทคนิคปลอด

เชื้อและการเก็บรักษาจุลินทรีย์ แนวความคิดเบื้องต๎นเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์เมแทบอ
ลิซึม พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิค๎ุมกัน ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ 

Distribution, morphology and multiplication of bacteria, virus and fungi.  
Aseptic technique and microbial preservation. Basic knownledge of structure and 
function of cells. Metabolismn. Microbial genetics. Response of immune system. 
Beneficial and harmful effects of microorganisms. 
 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป    1(0-3-0) 
 (General Microbiology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป  
Experiments related to the contents in  518 201 General Microbiology. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาปิโตรเคมี 
และวัสดุพอลิเมอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
611 171 วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเชิงค านวณเบื้องต้น  2(1-3-2) 

(Introduction to Computational Materials Science and Engineering)  
ชนิดของข๎อมูลและรูปแบบการเก็บข๎อมูล  การเขียนโปรแกรมและโครงสร๎างโปรแกรม  

ฟังก์ชั่นและการคํานวณเบื้องต๎นสําหรับวิศวกร การแก๎สมการเบื้องต๎นสําหรับวิศวกรโดยใช๎เมตริกซ์  
การใช๎โปรแกรมคํานวณเชิงเมตริกซ์เพื่อแก๎ปัญหาเชิงวิศวกรรม  การแสดงผลในรูปสองมิติ สามมิติ 
การเขียนใช๎คําสั่งเง่ือนไขและคําสั่งทํางานเรียกซํ้า การนําออกข๎อมูลไปยังไฟล์ และการเขียนสคริป
สําหรับใช๎งานจําเพาะเชิงวิศวกรรม 

Types of data and structures of data storage. Structural programing. Basic 
functions and calculation for engineer. Solving equations using matrices.  Engineering 
problem-solving by using matrix-based computation. 2D and 3D plotting. Conditional 
and iterative execution. Exporting data to file. Script for engineering. 
 
611 201 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1  3(3-0-6) 
 (Thermodynamics for Chemical Process Engineers I) 
 วิชาบังคับก่อน  :    513 102  เคมีทั่วไป 2 

แนวคิดพื้นฐานของวิชาอุณหพลศาสตร์  คุณสมบัติตําง ๆ ของสารบริสุทธิ์  ความร๎อน
และงาน พลังงานและกฎข๎อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์  กฎข๎อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคาร์
โนท์ เอนโทรปี  การย๎อนกลับไมํได๎ และการวิเคราะห์อะเวเลบิลิตี้ ระบบกําลังก๏าซและไอ คุณสมบัติ
ทางอุณหพลศาสตร์ตําง ๆ และความสัมพันธ์ระหวํางกัน         

Basic concepts of thermodynamics.   Properties of pure substances.   Heat 
and work. Energy and the first law of thermodynamics.  The second law of 
thermodynamics and the Carnot cycle.   Entropy.   Irreversibility and availability 
analysis.  Gas and vapor power systems.   Thermodynamic properties and their 
relationships. 
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611 202 หลักและการค านวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี  3(3-0-6) 
 (Chemical Process Engineering Principles and Calculations) 

วิชาบังคับก่อน  : 513 102  เคมีทั่วไป 2 
การวิเคราะห์ปัญหาเชิงวิศวกรรมกระบวนการเคมี การใช๎หลักมวลสารสัมพันธ์ สมดุลเชิง

มวลและพลังงาน  การเวียนกลับ  การไหลผําน  การเปุาทิ้ง  การประยุกต์ใช๎ข๎อมูลสมดุลวัฏภาคทาง
เคมี  และทางอุณหพลศาสตร์ในการวิเคราะห์กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี 

Problem analysis in chemical process engineering. Stoichiometric 
fundamentals.  Mass and energy balance.  Recycling.  By-passing.  Purging.  Applications 
of chemical phase equilibrium and thermodynamic data to analyze processes of 
chemical and petrochemical industries . 

 
611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี   4(4-0-8) 

(Chemical Reactions in Chemical Process Industries) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 102 เคมีทั่วไป 2 

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และโลหะอินทรีย์พื้นฐานตําง ๆ ที่สามารถนําไปใช๎สังเคราะห์และ
ดัดแปรสารปิโตรเคมีและสารพอลิเมอร์ และปูองกันการเกิดการแตกสลายของสารพอลิเมอร์  กลไก
การเกิดปฏิกิริยาที่มีผลตํอผลผลิต  โครงสร๎างและสมบัติของสารผลิตภัณฑ์  กระบวนการเรํง
ปฏิกิริยาแบบเนื้อเดียวและเนื้อผสม 

Basic organic and organometallic chemical reactions used to synthesize and 
modify petrochemicals and polymeric materials and protect against the degradation of 
polymers. Reaction mechanisms affecting yield, structure, and properties of products. 
Homogeneous and heterogeneous catalytic processes. 
 
611 204 วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรกระบวนการเคมี  3(3-0-6) 
  (Mathematical Methods for Chemical Process Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน  :  511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 

การแก๎ปัญหาทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีที่เกี่ยวข๎องกับการถํายเทมวล พลังงาน โม
เมนตัม และกระบวนการเคมี ด๎วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

Solutions of chemical process engineering problems related to mass, 
energy, momentum transport and chemical processes using mathematical methods.  
 
611 205  อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรกระบวนการเคมี  2  3(3-0-6) 
 (Thermodynamics for Chemical Process Engineers  II) 
 วิชาบังคบัก่อน  :        611 201 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1  

ระบบองค์ประกอบผันแปรที่มีพฤติกรรมอุดมคติ  ระบบองค์ประกอบผันแปรที่มี
พฤติกรรมไมํเป็นอุดมคติ สมดุลเฟส อุณหพลศาสตร์ของสารละลาย คุณสมบัติอุณหพลศาสตร์และ
สมดุลไอ-ของเหลวจากสมการสถานะ สมดุลปฏิกิริยาเคมี   การวิเคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์ของ
กระบวนการตําง ๆ  

Ideal behavior systems of variable composition.  Nonideal behavior systems 
of variable composition. Phase equilibria. Solution thermodynamics. Thermodynamic 
properties and vapor-liquid equilibrium from the equation of state.   Chemical-reaction 
equilibria.  Thermodynamic analysis of processes. 
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611 206 การถ่ายเทโมเมนตัม     2(2-0-4) 
 (Momentum Transfer) 
 วิชาบังคับก่อน  :   611 202 หลักและการค านวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

สมบัติของของไหล หลักการทางกลศาสตร์ของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล การ
ถํายเทโมเมนตัมของของไหล  การวิเคราะห์มิติ การไหลในทํอ  ทํอและการออกแบบอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข๎องกับการไหล  ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยพื้นฐานในกระบวนการประกอบด๎วยเครื่องตกตะกอน 
เครื่องผสมและหอฟลูอิดไดซ์   

Properties of fluids.  Principles of fluid mechanics. Fluid statics. Momentum 
transfer of fluids. Dimensional analysis. Fluid flow in pipes.  Pipes and flow-related 
equipment design.  Fundamental unit operations in processes including sedimentators, 
mixers, and fluidized columns.   
 
611 207 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบปฏิกรณ์   3(3-0-6) 
 (Chemical Kinetics and Reactor Design) 
 วิชาบังคับก่อน :    611 202 หลักและการค านวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

จลนพลศาสตร์เคมีเบื้องต๎น  ความสัมพันธ์ของอุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี
สําหรับปฏิกิริยาเคมี  ความสัมพันธ์ระหวํางสมการเคมีและตัวแปรที่มีผลตํอการเกิดปฏิกิริยาเคมีใน
เครื่องปฏิกรณ์  ความสัมพันธ์ระหวํางจลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยา  หลักการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์ที่ใช๎ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 

Basic principles of chemical kinetics.  Relationship between thermodynamics 
and kinetics for chemical reactions.  Relationship between chemical equations and 
parameters affecting chemical reactions in reactors.  Relationship between kinetics and 
the reaction mechanism.  Fundamentals of reactor design for the petrochemical and 
polymer industries. 
 
611 211   หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์    2(2-0-4) 
 (Basic Principles of Polymer Science) 
 วิชาบังคับก่อน   : 513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
  หรือ 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

การจําแนกชนิดของพอลิเมอร์ การเรียกชื่อ การหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ พันธะ
เคมีและสเตอริโอเคมีในพอลิเมอร์ สภาพความเป็นผลึก การละลายและสารละลาย การเปลี่ยนสถานะ
เชิงความร๎อนของพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างโมเลกุล และสมบัติของพอลิเมอร์  

Classification of polymers.Polymer nomenclature.Molecular weight 
determinations. Chemical bonding and stereochemistry in polymers. Crystallinity. 
Solubility and solution. Thermal transition of polymers. Molecular structure and 
property relationships of polymer. 
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611 212  การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 1   2(2-0-4) 
 (Polymer Characterization I) 
 วิชาบังคับก่อน  : *611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  
     *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การหาน้ําหนักโมเลกุลด๎วยเทคนิคตําง ๆ ประกอบด๎วยการวิเคราะห์หมูํปลายสายโซํด๎วย
วิธีทางเคมีและเคมีรังสี  การวัดความดันออสโมซีส  การตกตะกอนและการแพรํ  และการวัดความ
หนืด  การหาการกระจายของน้ําหนักโมเลกุลและวิวิธพันธ์เคมีประกอบด๎วยการหาการกระจายของ
น้ําหนักโมเลกุลโดยการวัดความขุํนและเจลเพอมิเอชันโครมาโทกราฟี  การตรวจโครงสร๎างทาง
จุลภาคประกอบด๎วยความสามารถในการละลาย  การหาจุดหลอมเหลวและ/หรือชํวงการหลอมเหลว  
การแยกและหาปริมาณของสารเติมแตํงตําง ๆ  การหาแท็กทิชิตี  การหาระดับความเป็นกิ่ง การหา
ระดับความหนาแนํนรํางแหและเทคนิคพิเศษอื่น ๆ 

Polymer molecular weight determination techniques including chemical 
and radiochemical methods for end-group analysis, osmotic pressure measurement, 
sedimentation and diffusion, and viscosity measurement.  Determination of molecular 
weight distribution and chemical heterogeneity including turbidimetric titration method 
and gel permeation chromatography.  Microstructural investigation including solubility, 
determination of melting point and/or melting point range measurement, additive 
separation and its quantitative determination, tacticity determination, total branching 
determination, network density determination, and other special techniques.      
 
611 213  ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์ 1    1(0-3-0) 
 (Polymer Science Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน  :  611 203  ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 
                 * 611 212 การพิสูจน์เอกลักษณ์พอลิเมอร์ 1 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานใช๎ในการปรับแตํงพอลิเมอร์ การนําพอลิ
เมอร์มาใช๎ประโยชน์ การสังเคราะห์ไบโอดีเซล การทําให๎สารบริสุทธิ์ด๎วยการตกผลึกซํ้า การแยกพอลิ
เมอร์ผสมด๎วยวิธีตํางๆ การวิเคราะห์เชิงปริมาณด๎วยเทคนิคการตกตะกอน การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
พอลิเมอร์ด๎วยการหาความหนาแนํนด๎วยตัวทําละลายผสม การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์จาก
การทดสอบเปลวไฟ การเตรียมและเทียบมาตรฐานสารละลายกรดและสารละลายดําง การเลือกอินดิ
เคเตอร์ที่เหมาะสม การไตเตรตโดยอาศัยการสังเกตจุดยุติด๎วยสีของตะกอน และการประยุกต์ใช๎ใน
พอลิเมอร์ การหาปริมาณสารด๎วยวิธีไตเตรทแบบย๎อนกลับ การไตเตรตในตัวกลางที่ไมํใชํน้ําการหา
น้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร ์

Experiments related to basic chemistry for polymer modification. The 
utilization of polymers. Synthesis of biodiesels. Purification by re-crystallization. 
Polymer separation and characterization. Precipitation. Characterization of polymers by 
density determination in mixed solvents. Characterization of polymers by flame tests. 
Acid-base titration. Indicator selection. Precipitation titration. Applications for these 
techniques in polymers. Back titration. Non-aqueous titration. Determination of 
molecular weight of polymers.  
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611 221 พอลิเมอร์กับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

(Polymer with Environment) 
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับ พอลิเมอร์ พลาสติก ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง พอลิเมอร์

จากพืชและสัตว์ ปัญหาของพลาสติกและยางกับสิ่งแวดล๎อม การยํอยสลายของพลาสติกและยาง การ
จัดการขยะพลาสติกและยาง แนวทางการใช๎พอลิเมอร์อยํางค๎ุมคํา การรีไซเคิลพอลิเมอร์ พอลิเมอร์
ยํอยสลายได๎โดยธรรมชาติ พอลิเมอร์ยํอยสลายได๎ทางชีวภาพ ผลกระทบของพลาสติกยํอยสลายตํอ
สิ่งแวดล๎อม  

Basic knowledge in polymer, plastic and rubber. Plastic and rubber 
products. Polymer from plants and animals. Problem of plastic and rubber on 
environment. Degradation of plastic and rubber. Management on plastic and rubber 
wastes. Guideline for worthwhile utilization of polymer. Recycling of polymers. 
Environmentally degradable polymers. Biodegradable polymers. Effect of degraded 
polymer on environment. 
 
611 271  พลังงานทดแทน     3(3-0-6)  
 (Renewable Energy) 
 วิชาบังคับก่อน :  513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
  หรือ     611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

นิยามของพลังงาน รูปแบบของพลังงานและการเปลี่ยนพลังงาน ภาพรวมของการใช๎
พลังงานและผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม แหลํงพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานน้ํา พลังงานความร๎อนใต๎พิภพ ชีวมวล พลังงานจากขยะ การอนุรักษ์พลังงาน 

Definition of energy. Forms of energy and energy conversion. Overview of 
energy consumption and environmental impact. Renewable energy resources. Solar 
energy. Wind energy. Water energy. Geothermal energy. Biomass. Energy from 
municipal waste. Energy conservation. 
 
611 272 การรู้สารสนเทศ     2(2-0-4) 
 (Information Literacy) 

ความเข๎าใจที่ถํองแท๎เกี่ยวกับการรู๎สารสนเทศและกระบวนการวิจัยโดยเน๎นไปที่การ
ค๎นพบ การประเมินผลและการใช๎ข๎อมูลทางวิชาการ การใช๎ข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพในการ
แก๎ปัญหาที่มีอยูํ  กรอบจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ข๎อมูล การใช๎เครื่องมือสืบค๎นจาก
ห๎องสมุดและรูปแบบใหมํอื่นๆ 

Solid understanding of information literacy and the research process with 
emphasis on finding, evaluating, and using scholarly information; the effective use of 
information for the issue or problem at hand; the ethical and legal framework related 
to information use; and utilization of library discovery and other new emerging tools.  
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611 301 การถ่ายเทความร้อน     2(2-0-4) 

(Heat Transfer) 
 วิชาบังคับก่อน : 611 202 หลักและการค านวณทางวิศวกรรม 

             กระบวนการเคมี 
หลักการและกลไกพื้นฐานสําหรับการถํายเทความร๎อน การนําความร๎อนแบบคงตัวและ

แบบไมํคงตัว การพาความร๎อน การแผํรังสีความร๎อน สหสัมพันธ์ของการถํายเทความร๎อน การ
ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยที่ใช๎หลักการถํายเทความร๎อนประกอบด๎วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบ
ทํอสองชั้น เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบเชลล์และทํอ เครื่องควบแนํน และเครื่องต๎มระเหย 

Basic principles and mechanisms for heat transfer. Steady-state and 
unsteady-state heat conduction. Heat convection. Heat radiation. Heat transfer 
correlations. Unit operations using principles of heat transfer including double-pipe 
heat exchangers, shell-and-tube heat exchangers, condensers and evaporators. 
 
611 302 การถ่ายเทมวล     3(3-0-6) 
 (Mass Transfer) 
   วิชาบังคับก่อน : 611 202 หลักและการค านวณทางวิศวกรรม 

             กระบวนการเคมี 
หลักเบื้องต๎น และกลไกพื้นฐานของการถํายเทมวล การถํายเทมวล การหาคําสัมประสิทธิ์

การแพรํ   สมการอนุพันธ์ของการถํายเทมวล การถํายเทมวลแบบคงตัวและแบบไมํคงตัว การถํายเท
มวลแบบพามวล  การหาสัมประสิทธิ์การพามวล  การถํายเทมวลระหวํางเฟส  สหสัมพันธ์ของการพา
มวล การออกแบบกระบวนการแยกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับการดูดซึม การดูดซับ การสกัดและ
การกลั่นแบบตํางๆ การแยกด๎วยเยื่อแผํน การตกผลึก การชะละลาย  

Basic principles  and mechanisms for mass transfer. Molecular mass transfer. 
Determination of the diffusion coefficient.  Differential equations for mass transfers.  
Steady state and transient mass transfers. Convective mass transfer. Determination of 
the convective mass transfer coefficient.  Interphase mass transfer.  Convective mass 
transfer correlations. Design of separation processes and equipment related to 
absorption, adsorption, extraction, various distillation techniques, membrane 
separation, crystallization, and leaching. 
 
611 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี 1   1(0-3-0) 
 (Chemical Process Engineering Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน :  * 611 206 การถ่ายเทโมเมนตัม 
   * 611 301 การถ่ายเทความร้อน 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาด๎านการถํายเทโมเมนตัมและการถํายเทความร๎อนในอุปกรณ์
ปฏิบัติการการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานของของไหลในทํอ การเกิดฟลูอิไดเซชั่น คุณสมบัติของ
ปั๊ม การบดยํอยวัสดุด๎วยหม๎อบด การกวนและการผสม อุปกรณ์วัดอัตราการไหล การกรองแบบอัด
ความดัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน การถํายเทความร๎อนด๎วยการแผํรังสี การไหลในทํออากาศ 

Experiments related to momentum transfer and heat transfer;  fluid friction 
loss, fluidization, pump characteristics, ball mill,  agitation and mixing, flow 
measurement, filter press, heat exchanger, heat radiation, and air ducts. 
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611 304 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการเคมี  2   1(0-3-0) 
 (Chemical Process Engineering Laboratory II) 

วิชาบังคับก่อน :  * 611 302 การถ่ายเทมวล 
* อาจเรียนพร้อมกันได้ 

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาด๎านการถํายเทมวล การสกัดของเหลวโดยใช๎ของเหลว การสกัดสาร
ออกจากของแข็งด๎วยตัวทําละลาย การกลั่น การจําลองกระบวนการ การทําแห๎ง หอทําความเย็น 
การตกตะกอน การตกตะกอนในถังแนวนอน การควบคุมกระบวนการ 

Experiments related to the content of mass transfer; liquid-liquid extraction,  
solid-liquit extraction, distillation,  process simulation, tray drying, colling towers, 
sedimentation,  sedimentation in horizontal tanks, and process control.  
 
611 305  หลักและการค านวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Chemical Process Engineering Principles and Calculations) 
 วิชาบังคบัก่อน  :  611 202 หลักและการค านวณทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

การแก๎ปัญหาทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีเกี่ยวกับการถํายเทมวล พลังงาน โมเมนตัม
และกระบวนการเคมีด๎วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

Solutions to chemical process engineering problems related to mass, 
energy, momentum transport and chemical processes using mathematical methods.  
 
611 306   เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี  3(3-0-6) 
 (Basic Measuring Instruments in Chemical Process Industries) 

วิชาบังคับก่อน  :   618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
คุณลักษณะ ชนิดและข๎อจํากัดของเครื่องมือวัดที่ใช๎ในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี   

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดัน การไหล ความชื้น ความหนืด การเคลื่อนที่ ตําแหนํง ระดับ มวล 
ความเครียด แรง และแรงบิด วงจรไฟฟูาและวงจรขยายสัญญาณที่ใช๎รํวมกับตัวรับรู๎  

Characteristics, types and limits to measuring instruments used in chemical 
process industries. Measuring instruments for temperature, pressure, flow, humidity, 
viscosity, movement, position, level, mass, strain, force, and torque. Electric circuits and 
amplifier circuits used in conjunction with sensors.   
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611  311 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ 2   3(3-0-6) 
 (Polymer Characterization II) 
 วิชาบังคับก่อน  :  * 611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ด๎วยเทคนิคไมโครสโคปีแบบตําง ๆ ประกอบด๎วยไม
โครสโคปีเชิงแสง ไมโครสโคปีแบบใช๎อิเล็กตรอนสํองกราด และแบบใช๎อิเล็กตรอนสํองผําน เทคนิค
การเลี้ยวเบนแบบตําง ๆ ประกอบด๎วยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนและการ
เลี้ยวเบนนิวตรอน  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีแบบตําง ๆ ประกอบด๎วยอัลตราไวโอเลต-วิซิเบิล 
อินฟราเรด/รามาน นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์และอิเล็กตรอนสปินนิงเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 
เทคนิคการวิเคราะห์โดยใช๎ความร๎อนประกอบด๎วยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมตรี ดิฟเฟอเรน
เชียลเทอร์มอลอะนาไลซิสและเธอร์มอลกราวิเมตริกอะนาไลซิส วิธีการทดสอบโดยใช๎แรงกล       
แบบตําง ๆ 

Polymer characterization using microscopic techniques including optical, 
scanning and transmission electron microscopy.  Diffraction techniques including X-ray 
diffraction, electron diffraction, and neutron diffraction.  Spectroscopic techniques 
including ultraviolet-visible, infrared/Raman, nuclear magnetic resonance and electron 
spinning resonance spectroscopy.  Thermal analysis techniques including differential 
scanning calorimetry, differential thermal analysis, and thermogravimetric analysis.  
Mechanical testing methods. 
 
611 312 ปฏิบัติการวิทยาการพอลิเมอร์ 2    1(0-3-0) 
 (Polymer Science Laboratory II) 
 วิชาบังคับก่อน : * 611 314 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ด๎วยวิธีการทําให๎เกิดพอลิเมอร์ทั้งแบบขั้นและแบบโซํ เทคนิค 
ที่ใช๎ในการเตรียมพอลิเมอร์ทั้งแบบเนื้อเดียวกันและเนื้อผสม การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ด๎วย
เทคนิคตํางๆ ประกอบด๎วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์เชิง
ความร๎อนของพอลิเมอร์ด๎วยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมตรี และเทอร์มอลกราวิ
เมตริกอะนาไลซิส  การหาน้ําหนักโมเลกุลด๎วยวิธีการวัดความหนืด การทดสอบพฤติกรรมของพอลิ
เมอร์ภายใต๎แรงดึง 

Polymer synthesis with step-growth and chain-growth polymerizations. 
Polymerization techniques in both homogeneous and heterogeneous systems.  
Polymer characterization techniques including infrared spectroscopy, ultraviolet 
spectroscopy. Thermal analysis of polymers with differential scanning calorimetry and 
thermogravimetric analysis. Molecular weight determination by viscosity measurement. 
Behavior of polymers under tension. 
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611  313 สารเติมแต่งพลาสติก     2(2-0-4) 
 (Plastic Additives) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 211  หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  

หลักการของการผสมพอลิเมอร์ในระบบของแข็ง-ของแข็ง ระบบของแข็ง-ของเหลว และ
ระบบของเหลว-ของเหลว หลักการของกระบวนการผสมแบบตํอเนื่องและไมํตํอเนื่อง การผสมที่เข๎า 
เป็นเนื้อเดียวกันและการผสมที่ไมํเข๎ากัน สารเติมแตํงพลาสติกชนิดตําง ๆ ประกอบด๎วยสารปูองกัน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  สารทําให๎เฉื่อยประเภทโลหะ  สารคงสภาพตํอแสง สารคงสภาพตํอ
ความร๎อน  พลาสติไซเซอร์  สารชํวยขึ้นรูป  สารชํวยปรับเปลี่ยนความทนแรงกระแทก ตัวเติมและ
วัสดุเสริมกําลัง  สารสีสําหรับเทอร์โมพลาสติก สารต๎านไฟและสารปูองกันการเกิดไฟฟูาสถิต การ
เลือกใช๎สารเติมแตํงพลาสติก 

Principles of polymer mixing in solid-solid, solid-liquid and liquid-liquid 
systems.  Principles of continuing and discontinuing mixing processes. Homogeneous 
and heterogeneous mixing.  Plastic additives including antioxidants, metal deactivators, 
light stabilizers, heat stabilizers, plasticizers, processing aids, impact modifiers, fillers and 
reinforcing agents, thermoplastic pigments, fire retardants, and antistatic agents.  
Selection of plastic additives. 
 
611  314  การสังเคราะห์พอลิเมอร์    3(3-0-6) 
 (Polymer Synthesis) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 211  หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ทั้งแบบขั้นและแบบโซํ กลไกและจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา
การทําให๎เกิดพอลิเมอร์  ปัจจัยที่มีผลตํอปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ การทําให๎เกิดพอลิเมอร์โดยวิธี
เปิดวงแหวน  การทําให๎เกิดพอลิเมอร์แบบโคออร์ดิเนชัน  การทําให๎เกิดพอลิเมอร์โดยวิธีย๎ายหมูํ การ
ทําให๎เกิดพอลิเมอร์โดยวิธีเมตาเธซิส  การทําให๎เกิดพอลิเมอร์รํวม การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มี
ความสําคัญในเชิงการค๎า  ปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร ์

Polymer synthesis of both step-growth and chain-growth polymerization.  
Mechanisms and kinetics of polymerization. Factors affecting polymerization reactions. 
Ring-opening polymerization. Coordination polymerization. Group-transfer 
polymerization. Metathesis polymerization.  Copolymerization.  Synthesis of important 
commercial polymers.  Chemical reactions of polymers. 
 
611 315 พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น    3(3-0-6) 
  (Introduction to Biopolymers) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  

นิยาม พอลิเมอร์จากชีวภาพและพอลิเมอร์ยํอยสลายได๎ทางชีวภาพ การจําแนกประเภท 
ของพอลิเมอร์ชีวภาพ การเตรียม สมบัติและการประยุกต์ใช๎พอลิเมอร์ชีวภาพประเภทตําง ๆ 
การยํอยสลายทางชีวภาพและปัจจัยที่มีผลตํอการยํอยสลายทางชีวภาพ การทดสอบและมาตรฐาน
ของพอลิเมอร์ยํอยสลายได๎ทางชีวภาพ 

Definition. Biobased and biodegradable polymers. Classification of 
biopolymers.  Preparation, properties, and applications of various biopolymers.  
Biodegradation and factors affecting biodegradation. Tests and standards for 
biodegradable polymers. 
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611 316 วัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอร์เบื้องต้น  2(2-0-4) 
 (Introduction to Polymer Nanocomposites) 
 วิชาบังคับก่อน :  611 341 สมบัติของพอลิเมอร์ 

ประวัติของเทคโนโลยีนาโน ความรู๎ เบื้องต๎นทางเคมีและฟิสิกส์ที่ เกี่ยวข๎องกับ
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน วัสดุนาโนและวัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอร์ การ
เตรียม การพิสูจน์เอกลักษณ์ สมบัติและการนําไปใช๎งานของวัสดุคอมพอสิตระดับนาโนระหวํางพอลิ
เมอร์และชั้นซิลิเกตและระหวํางพอลิเมอร์กับทํอนาโนคาร์บอน 

History of nanotechnology. Introduction to chemistry and physics related to 
nanoscience and nanotechnology. Nanomaterials, and polymer nanocomposites. 
Preparation, characterization, properties, and applications of polymer/layered silicate 
and polymer/carbon nanotube nanocomposites. 
 
611  317 เทคโนโลยีการเปลี่ยนแป้งและเซลลูโลส   2(2-0-4) 
 (Starch and Cellulose Conversion Technology) 
 วิชาบังคับก่อน  : 513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
  หรือ 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

แหลํงของแปูงและเซลลูโลส องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติ การดัดแปรทางเคมีของ
แปูงและเซลลูโลส  การนําผลิตภัณฑ์ของแปูงและเซลลูโลสไปใช๎ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมตําง ๆ 

Sources of starch and cellulose. Chemical compositions and properties.  
Chemical modification of starch and cellulose.  Industrial applications of starch and 
cellulosic products. 

 
611  321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์   3(3-0-6) 
 (Rheology and Polymer Processing) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  

ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางความร๎อนและสมบัติการไหลของ
วัสดุพอลิเมอร์ที่มีตํอพฤติกรรมของวัสดุพอลิเมอร์ในระหวํางกระบวนการขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอร์พื้นฐานประกอบด๎วยการอัดรีด การเปุาฟิล์ม การอัดรีดเปุา การฉีด การฉีดเปุา การฉีดยืด
เปุา การอัด การทําเป็นแผํน การเสริมแรงด๎วยวัสดุเสริมแรงและการทําโฟม อิทธิพลของสภาวะการ
ขึ้นรูปที่มีผลตํอสมบัติของชิ้นงานพลาสติก การนําพลาสติกกลับมาใช๎ใหมํ การออกแบบทาง
วิศวกรรมเพื่อลดขยะพลาสติก 

Relationship of physical, thermal, and rheological properties to the behavior 
of polymeric materials during processing.  Basic polymer processes including extrusion, 
blown film extrusion, extrusion blow molding, injection, injection blow molding, 
injection stretch blow molding, compression, calendering, reinforcement with 
reinforcing agents, and foaming.  Effects of processing conditions on properties of 
plastic products.  Plastic recycling.  Engineering design for reducing plastic waste. 
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611  322  ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบพอลิเมอร์  1(0-3-0) 
 (Polymer Processing and Testing Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน  : * 611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้   

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ด๎วยวิธีตําง ๆ  ประกอบด๎วยการฉีด  การอัดรีด  การอัด  
การผสมยาง การฉีดเปุา การเปุาฟิล์ม การทําให๎เป็นรูปโดยใช๎ความร๎อนและสุญญากาศและการปั่น
เส๎นใย การหาความหนาแนํน  สมบัติการทนแรงดึง  สมบัติการทนแรงกระแทก สมบัติทางความร๎อน 
ดัชนีการไหล การสลายตัวทางความร๎อน อิทธิพลของสภาวะการขึ้นรูปที่มีผลตํอสมบัติของชิ้นงาน
พลาสติกการเสริมแรง 

Various polymer processing techniques including injection molding, 
extrusion, compression, rubber compounding, injection blow molding, extrusion blown 
film, thermoforming, and fiber spinning.  Density determination.  Tensile properties.  
Impact properties.  Thermal properties.  Melt flow index.  Thermal degradation.  Effects 
of processing conditions on plastic properties. Reinforcement. 
 
611 323 พอลิเมอร์น าไฟฟ้าเบื้องต้น     2(2-0-4) 
 (Introduction to Conducting Polymers) 
    วิชาบังคับก่อน  : 611 341 สมบัติของพอลิเมอร์   

หลักเบื้องต๎นของการนําไฟฟูา การนําไฟฟูาในพอลิเมอร์ โครงสร๎างและชนิด การ
สังเคราะห์พอลิเมอร์นําไฟฟูา การประยุกต์ใช๎งานของพอลิเมอร์นําไฟฟูา กรณีศึกษางานวิจัยใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์นําไฟฟูา 

Basic principles of electrical conduction. Electrical conduction of polymers. 
Structure and classification. Polymerization of conducting polymers. Applications of 
conducting polymers. Case studies of current research in conducting polymers. 
 
611  331 เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ    2(2-0-4) 
  (Fiber and Textile Technology)    

วิชาบังคับก่อน  : 611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  
หลักเบื้องต๎นของเส๎นใย สมบัติทางเคมีและกายภาพของเส๎นใย ความรู๎พื้นฐานของ

เทคโนโลยีสิ่งทอประกอบด๎วยการปั่นด๎าย การทําเป็นผ๎าผืน การทําให๎เกิดสีในสิ่งทอ กระบวนการ
ตกแตํงสําเร็จ และการทดสอบสิ่งทอ 

Fundamentals of fibers. Chemical and physical properties of fibers. Basic 
knowledge of textile technologies including yarn spinning, fabric formation, coloration 
of textiles, finishing processes and textile testing.  
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611  332 เคมีและเทคโนโลยีของยาง    2(2-0-4) 
 (Rubber Chemistry and Technology) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 211  หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  

ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การสังเคราะห์ยาง โครงสร๎าง
ทางเคมีและสมบัติทางเคมี สารเติมแตํงสําหรับยาง การผสมและการคอมปาวด์ยาง กระบวนการขึ้น
รูปยาง การทําวัลคาไนเซชั่น การทดสอบยางคอมปาวด์และยางวัลคาไนซ์แล๎ว เทคโนโลยีของยาง 
ผลิตภัณฑ์ยางที่สําคัญ  

Basic knowledges of natural rubber and synthetic rubber. Synthesis of 
rubber. Chemical structure and chemical properties. Additives for rubber. Rubber 
mixing and rubber compounding. Rubber processing. Rubber vulcanization. Rubber 
compound and rubber vulcanizate testing. Rubber technology. Some important rubber 
products. 
 
611  341  สมบัติของพอลิเมอร์     3(3-0-6) 
 (Properties of Polymers) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  

การเกิดผลึกในพอลิเมอร์ จลนศาสตร์ในการเกิดผลึก สมบัติการเป็นสัณฐานและอ
สันฐาน สมบัติเชิงความร๎อน อันมีผลตํอความเป็นผลึก ความเป็นอสัณฐานและสมบัติเชิงกล สมบัติอิ
ลาสติกของพอลิเมอร์ สมบัติวิสโคอิลาสติกเชิงเส๎นตรง แบบจําลองวัสดุอิลาสติกอยํางงํายสําหรับ
วัสดุ การแปลพฤติกรรมตามแบบจําลอง การคืบและการผํอนของแรงเค๎น สมบัติเชิงกลแบบพลวัต 
หลักการทับซ๎อนของเวลาและอุณหภูมิ พฤติกรรมการแตกหักของพอลิเมอร์ สมบัติเชิงไฟฟูา สมบัติ
การแพรํของสารผํานพอลิเมอร์ สมบัติทางแสงและสมบัติทางเคมี สมบัติอื่น ๆ  

Crystallization. Crystallization kinetics. Crystalline and amorphous 
morphology. Thermal influence on crystalline and amorphous and mechanical 
properties. Elastic property of polymer. Linear viscoelastic properties of polymer. 
General models for viscoelastic material behavior interpretation. Creep and stress 
relaxation. Dynamic mechanical property. Time-temperature superposition. Failure 
behavior of polymers. Electrical property of polymers.  Diffusion property of polymers. 
Optical and chemical properties of polymers. Other properties. 
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611  342  คอลลอยด์และพื้นผิวระหว่างวัฏภาค   3(3-0-6) 
 (Colloids and Interfaces) 
 วิชาบังคับก่อน   :   513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์ 
  หรือ 611 201 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 1 
  หรือ 620 202 จลนพลศาสตร์ของวัสดุ  

หลักเบื้องต๎นของคอลลอยด์และพื้นผิวระหวํางวัฏภาค  การเกิดและจลนพลศาสตร์ของ
คอลลอยด์  ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการกระจายตัวของคอลลอยด์ รวมถึงการแขวนลอย  อิมัลชัน  
แรงตึงผิวและความเสถียรของระบบคอลลอยด์ สมบัติของคอลลอยด์ รวมถึงศักย์ไฟฟูาที่พื้นผิว 
ปรากฏการณ์บนพื้นผิว จลนพลศาสตร์ไฟฟูา  การประยุกต์ใช๎ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 

Basic principles of colloids and interfaces.  Colloid formation and its kinetics.  
Factors affecting colloid distribution including suspension, emulsion, surface tension, 
and stability of colloidal systems.  Properties of colloids including surface electrostatics, 
surface phenomena, and electro-kinetics. Applications in the petrochemical and 
polymer industries. 

 
611 343 วัสดุส าหรับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

(Materials for Energy and Environmental Technologies) 
บทบาทของวัสดุสําหรับงานด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม วัสดุประหยัดพลังงาน การ

เลือกวัสดุสําหรับการใช๎งานให๎มีประสิทธิภาพสูง ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช๎ในเซลล์เช้ือเพลิง 
แบตเตอรี่ เซลล์แสงอาทิตย์ เยื่อแผํนอิเล็กโตรไลท์ และวัสดุกักเก็บไฮโดรเจน  

The role of materials for energy and environmental approaches. Energy-
saving materials. Selection of materials for their high performance applications. Types 
and properties of materials used in fuel cells, batteries, solar cells, electrolyte 
membranes, and hydrogen storage materials.  
 
611  351  อุตสาหกรรมที่ใช้กระบวนการเคมี 1   3(3-0-6) 
 (Chemical Process Industries I) 
 วิชาบังคับก่อน  : 513 250 เคมีอินทรีย์ 
  หรือ 513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
  หรือ 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

กระบวนการทางเคมีที่ใช๎ในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีในอุตสาหกรรมตําง ๆ รวมถึง
อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร  อุตสาหกรรมน้ําหอม อุตสาหกรรมไขมันและน้ํามัน อุตสาหกรรมสบูํ
และสารที่ใช๎ทําความสะอาด  อุตสาหกรรมน้ําตาลและแปูง  อุตสาหกรรมการหมัก  อุตสาหกรรมเยื่อ
กระดาษ  อุตสาหกรรมพลาสติก  อุตสาหกรรมเส๎นใยสังเคราะห์และแผํนฟิล์ม อุตสาหกรรมยาง 
อุตสาหกรรมเคลือบผิว อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมยา   

Chemical processes used to produce chemical products in various kinds of 
industries including the agrochemical industry, perfume industry, fat and oil industry, 
soap and detergent industry, sugar and starch industries, fermentation industry, pulp 
and paper industry, plastic industry, synthetic fiber and film formation industries, 
rubber industry, surface-coating industry, paint industry and pharmaceutical industry.  
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611  352 อุตสาหกรรมที่ใช้กระบวนการเคมี 2   3(3-0-6) 
 (Chemical Process Industries II) 
 วิชาบังคับก่อน  : 513 250 เคมีอินทรีย์ 
  หรือ 513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
  หรือ 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

กระบวนการเคมีเพื่อการผลิตแก๏สเชื้อเพลิง  แก๏สที่ใช๎ในอุตสาหกรรมและคาร์บอนที่ใช๎
ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอิเล็กโทรลิติก อุตสาหกรรมกรดอนินทรีย์  อุตสาหกรรมคลออัลคาไลน์ 
อุตสาหกรรมปุ๋ยเอ็นพีเค  วัตถุระเบิดที่ใช๎ในอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมทําผลิตภัณฑ์เพื่อการถํายรูป 

Chemical processes for producing fuel gases, industrial gases, and industrial 
carbon. Electrolytic industry. Inorganic acid industry. Chlor-alkali industries. NPK 
industries.  Explosive materials used in industries.  Photographic products industry.  
 
611 353 เคมีของกระบวนการเร่งปฏิกิริยา    3(3-0-6) 
 (Chemistry of Catalytic Processes) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 222 เคมีฟิสิกัล 2 
  หรือ 513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์ 
  หรือ 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

พื้นฐานความรู๎เกี่ยวกับตัวเรํงปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์และแบบวิวิธพันธุ์ การแพรํและการ
ดูดซับ การเตรียมและวิเคราะห์ตัวเรํงปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเชิงเรํง กระบวนการเรํง
ปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามัน อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กระบวนการเรํง
ปฏิกิริยาโดยซีโอไลต์  กระบวนการเรํงปฏิกิริยาด๎วยแสง กรณีศึกษางานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเรํงปฏิกิริยา 

Fundamental aspects of homogeneous and heterogeneous catalysts. 
Diffusion and adsorption. Catalyst preparation and characterization. Kinetics of catalytic 
reaction. Catalytic processes in oil-refining, chemical, and petrochemical industries. 
Zeolite catalysis. Photocatalysis. Case studies of current research in catalytic processes. 
 
611 361 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 (Safety Management in Industries) 

ชนิดและสาเหตุของอุบัติเหตุประเภทตําง ๆ อุบัติเหตุจากไฟไหม๎เนื่องจากสารไวไฟ 
อุบัติเหตุจากการระเบิดของสารเคมี อุบัติเหตุจากหม๎อน้ําต๎มและระบบความดันสูง อุบัติเหตุจาก
ความร๎อนและอุณหภูมิที่สูงหรือต่ํามาก อุบัติเหตุจากเครื่องใช๎ไฟฟูา อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล การ
ปกปูองหลายชั้นเพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย๎ายวัสดุอันตรายและการ
เก็บรักษา การวิเคราะห์ความปลอดภัยและการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การเตรียมแผนฉุกเฉิน 
การตรวจสอบอุบัติเหตุและการรายงาน กฎหมายความปลอดภัย และความรับผิดชอบของโรงงาน
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

Classification and causes of accidents related to flammable materials, chemical 
explosions, boilers and high pressure systems, very high or very low temperature systems, 
electrical devices, mechanical machines, multiple layers protection to prevent accidents 
and chemical handling and storage.  Safety analysis and safety precautions.  Safety 
procedures in case of accident.  Accident monitoring and reporting.  Safety laws.  Safety 
standards and responsibility of factories in regard to accidents.  Safety management in 
industry. 
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611  371 เคมีอุตสาหกรรม     2(2-0-4) 
 (Industrial Chemistry) 
 วิชาบังคับก่อน  : 513 250 เคมีอินทรีย์ 

หรือ 513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
  หรือ 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

ความรู๎พื้นฐานในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมีประเภทตํางๆ รวมถึงอุตสาหกรรมปุ๋ย  
อุตสาหกรรมยากําจัดวัชพืชและแมลง  อุตสาหกรรมสบูํและสารซักฟอก  และอุตสาหกรรมสีและสาร
เคลือบผิว  ปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี  กระบวนการผลิตสารเคมีที่สําคัญ  
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการเฉพาะหนํวยในกระบวนการเคมี  การวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี  สิทธิบัตร  การจัดการและการตลาดในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

Basic knowledge of chemical process industries including the fertilizer 
industry, herbicide and insecticide industry, soap and detergent industry, and color- 
and surface-coating industry.  Important chemical reactions in chemical process 
industries.  Processes for producing important chemicals.  Basic knowledge of unit 
operations in chemical processes.  Industrial chemical research and development.  
Patents.  Management and marketing in chemical process industries.  
 
611  372  เทคโนโลยีกระบวนการเคมี    3(3-0-6) 
 (Chemical Process Technology) 
 วิชาบังคับก่อน  : 513 250 เคมีอินทรีย์ 
  หรือ 513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
  หรือ 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

โครงสร๎างของอุตสาหกรรมเคมี กระบวนการตําง ๆ ที่ใช๎ในโรงกลั่นน้ํามัน การผลิตอัลคีน 
ประเภทมีคาร์บอนคํอนข๎างน๎อยและแก๏สสังเคราะห์ เคมีภัณฑ์แบบบัลค์และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ได๎
จากแก๏สสังเคราะห์ เคมีภัณฑ์อนินทรีย์แบบบัลค์ การเรํงปฏิกิริยาแบบเนื้อเดียว การเรํงปฏิกิริยา
แบบเนื้อผสม เคมีภัณฑ์ประเภทใช๎ในงานเฉพาะด๎าน กระบวนการเกิดพอลิเมอร์ การพัฒนา
กระบวนการ 

Structure of the chemical industry. Processes in the oil refinery.  Production 
of lower alkenes and synthetic gas.  Bulk chemicals and synthetic fuels derived from 
synthetic gas.  Inorganic bulk chemicals. Homogeneous catalysis. Heterogeneous 
catalysis. Fine chemicals. Polymerization processes.  Process development.  
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611  373 การฝึกงานในอุตสาหกรรม          1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Industrial Training) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 302 การถ่ายเทมวล 

611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
   611 341 สมบัติของพอลิเมอร์ 
   611 361 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
   รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 

ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข๎องทางด๎านปิโตรเคมี พอลิเมอร์ หรือ
วิศวกรรมเคมี เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง นําเสนอและสํงรายงานการฝึกงาน 

Training program in a factory or company related to petrochemical, polymer 
or chemical engineering for at least 240 hours. In-class presentations and submission of 
industrial training reports. 
 
611  401 การวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 กระบวนการเคมี  
 (Numerical Method Analysis in Chemical Process Industries) 
 วิชาบังคับก่อน  :  611 206 การถ่ายเทโมเมนตัม 

การประมาณคําเชิงตัวเลข การหาคําอินทิเกรต การหาคําอนุพันธ์ คําผิดพลาดและการ
วิเคราะห์  วิธีกําลังสองน๎อยสุด การแก๎สมการเชิงเส๎นและไมํเชิงเส๎น การแก๎สมการหลายตัวแปร การ
หาเมทริกซ์ผกผัน  การแก๎สมการอนุพันธ์อันดับตําง ๆ  การหาคําตอบที่เหมาะสม  การประยุกต์ใช๎
การวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขรวมถึงการหาสมการจากข๎อมูลการทดลอง  การแก๎ปัญหาใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์  

Numerical approximations.  Integration.  Differentiation.  Error analysis.  
Least-square method.  Solution methods for linear and nonlinear algebraic equations.  
Solution of simultaneous algebraic equations.  Determination of inversed matrices.  
Solution of n-th order differential equations.  Optimization.  Applications of numerical 
method analysis including determination of equations from experimental data, solving 
problems in the production processes for polymer products. 
 
611 402 เทคโนโลยีปิโตรเลียม     3(3-0-6)  
 (Petroleum Technology) 
 วิชาบังคับก่อน  : 513 250  เคมีอินทรีย์ 
  หรือ 513 252  เคมีอินทรีย์ 2 
  หรือ 611 203  ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

ประวัติอุตสาหกรรมน้ํามันปิโตรเลียม  กําเนิดของน้ํามันปิโตรเลียม  การสํารวจค๎นหาและการ
ผลิตน้ํามันดิบ  กระบวนการตําง ๆ ในการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปจากน้ํามันดิบ  วิธีการทดสอบคุณภาพน้ํามัน  
วิธีการคํานวณเกี่ยวกับคุณภาพน้ํามัน  ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม  วิธีการแยกสารในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
กระบวนการทางเคมีที่ใช๎ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

History of the petroleum industry.  Petroleum formation.  Exploration and 
manufacturing of crude oil.  Processes in the production of formulated oil from crude oil.  Oil 
quality testing.  Calculation methods related to petroleum quality.  Petroleum products.  
Separation processes in the petroleum industry.  Chemical processes for the improvement of 
petroleum product quality. 
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611  403 ปฏิบัติการเทคโนโลยีปิโตรเลียม    1(0-3-0) 
 (Petroleum Technology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน  : * 611 402 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชา 611 402 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 

Experiments related to the content of 611 402 Petroleum Technology. 
 
611 411 พอลิเมอร์สมรรถนะสูง     3(3-0-6) 
 (High Performance Polymers) 
 วิชาบังคับก่อน   :  611 314 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
 ประเภทตําง ๆ ของพอลิเมอร์สมรรถนะสูง เทคนิคการสังเคราะห์และการขึ้นรูป และการ
นําไปใช๎ประโยชน์ของพอลิเมอร์สมรรถนะสูงประเภทตําง ๆ 
 Various types of high performance polymers. Synthesis and fabrication 
techniques and aspects of applications for various types of high performance 
polymers. 
 
611  412 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมวัสดุ  3(2-2-5) 
 (Computer Applications in Materials Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 207 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ 
    611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
 หลักพื้นฐานของคอมพิวเตอร์  แบบจําลองทางคณิตศาสตร์  การประยุกต์สมการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อจําลองกระบวนการบนคอมพิวเตอร์รวมถึงการจําลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเครื่อง
ปฏิกรณ์  การออกแบบกระบวนการทางเคมีโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การจําลองการขึ้นรูป
พลาสติก  การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช๎คอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช๎ฐานข๎อมูลและระบบ
จัดการฐานข๎อมูลในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
 Basic principles of computers.Mathematical models.Applications of 
mathematical equations using a computer to simulate processes including simulation 
of chemical reactions in reactors. Chemical process design by using computer software.  
Plastic process simulation.  Plastic product design using the computer. Applications of 
database and information management systems in the polymer industry. 
 
611  413 วัสดุคอมพอสิต     3(3-0-6) 
 (Composite Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 211  หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  
 หลักเบื้องต๎นของการเสริมแรงของวัสดุเพื่อทําให๎วัสดุมีสมบัติเชิงกลและทางฟิสิกส์ 
ที่เหมาะสม ชนิดของสารเสริมแรง  ชนิดของเมทริกซ์  พอลิเมอร์คอมพอสิตที่เสริมแรงด๎วยเส๎นใย  
โครงสร๎างของพอลิเมอร์คอมพอสิต การทํานายสมบัติของคอมพอสิต  ปัจจัยที่มีผลตํอสมบัติ 
ด๎านความแข็งแรงและความล๎า การขึ้นรูปคอมพอสิต 
 Basic principles of materials reinforcement for proper mechanical and 
physical properties.  Types of reinforcing materials.  Types of matrices.  Polymeric 
composites reinforced with fibers.  Structures of polymeric composites.  Prediction of 
composite material properties.  Factors affecting strength and fatigue.   Manufacturing 
of composites. 
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611  414 ฟังก์ชันนอลพอลิเมอร์     2(2-0-4) 
 (Functional Polymers) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 211  หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  
 การสังเคราะห์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ สมบัติและการนําไปใช๎ประโยชน์ในด๎านตําง ๆ ของ
ฟังก์ชันนอลพอลิเมอร ์  
 Synthesis, characterization, properties, and applications of functional 
polymers. 
 
611  415 บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น     3(3-0-6) 
 (Introduction to Packaging) 
 วิชาบังคับก่อน  : 620 101 วัสดุวิศวกรรม 

หน๎าที่และบทบาทของวัสดุบรรจุภัณฑ์ในการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม  ชนิดและ
สมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ประกอบด๎วยแก๎ว โลหะ กระดาษ และพลาสติก  หลักการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการพัฒนาปรับปรุง  การวิเคราะห์จุดวิกฤติของรูปทรงบรรจุภัณฑ์  การผลิตวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์  กระบวนการพื้นฐานของการบรรจุหีบหํอและการปิดผนึก  ปัญหาและเทคโนโลยีปัจจุบันของ
การบรรจุหีบหํอและวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

Functions and roles of packaging materials in industrial applications. Types 
and properties of packaging materials including glass, metal, paper, and plastics. 
Principles of package design and development. Critical analysis of packaging forms. 
Production of packaging material. Fundamental processes for packaging and sealing. 
Problems and current technology in packaging and packaging materials. 
 
611 416  ฟิสิกส์พอลิเมอร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
 (Introduction to Polymer Physics) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 211  หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  

โครงแบบและขนาดโมเลกุลของสายโซํพอลิเมอร์ในสภาวะสารละลาย สภาพหลอมเหลว  
ของผสม และพอลิเมอร์รํวมแบบกลุํม การวิเคราะห์โครงสร๎างของพอลิเมอร์ในสถานะคล๎ายแก๎ว  
เป็นผลึกและสภาพยืดหยุํนคล๎ายยางของพอลิเมอร์ อุณหพลศาสตร์ของสารละลายพอลิเมอร์และ 
พอลิเมอร์ผสมการเกิดผลึก การเกิดผลึกเหลว  

Conformation and molecular dimensions of polymer chains in solutions, 
melts, blends, and block copolymers. Examination of the structure of glassy, crystalline 
and rubbery elastic states of polymers. thermodynamics of polymer solutions and 
blends. Crystallization. Liquid crystallinity.  
 
611 417  การแตกสลายของพอลิเมอร์และการท าให้พอลิเมอร์เสถียรเบื้องต้น 2(2-0-4)  
 (Introduction to Polymer Degradation and Stabilization) 
 วิชาบังคับก่อน :  611 314 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

หลักการในการแตกสลายของสารพอลิเมอร์ชนิดตําง ๆ รวมถึงปัจจัย กลไกและวิธี
ปูองกันการแตกสลายของสารพอลิเมอร์ชนิดตําง ๆ 

Principles of degradation of various polymers including factors, mechanisms, 
and degradative prevention methods for various polymers. 
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611  421 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก    2(2-0-4) 
 (Injection Molding Technology)  
 วิชาบังคับก่อน   : 611 321  วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

เครื่องจักรการฉีดแบบพื้นฐานและแบบขั้นสูง องค์ประกอบของแมํพิมพ์ฉีด วงจรการฉีด   
การตรวจวัดกระบวนการและการควบคุม  ความสัมพันธ์ของการเติมแมํพิมพ์และการจัดเรียงตัว 
ความสัมพันธ์ของการอัดย้ําและการหดตัว  ความสัมพันธ์ของการเย็นตัวและการกระจายแรงภายใน
ผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรในกระบวนการและสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูป  การตั้ง
สภาวะการฉีดและการแก๎ปัญหา  ตําหนิในชิ้นงานและการแก๎ปัญหา   

Conventional and advanced injection-molding machinery. Elements of 
injection mold. Injection cycle. Process monitoring and control. Relationship between 
filling and orientation. Relationship between holding and shrinkage. Relationship 
between cooling and stress distribution in products. Relationships between process 
parameters and molded product properties. Process condition set-up and 
troubleshooting. Part defects and troubleshooting. 

 
611 422  วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว   2(2-0-4) 
 (Coating Science and Technology) 
 วิชาบังคับก่อน :  611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์ 
 ชนิดและการสังเคราะห์ของสารเคลือบผิวพอลิเมอร์ การเตรียมและการดัดแปรพื้นผิว 
วิธีการเคลือบสารเคลือบผิว สมบัติตํางๆ ของสารเคลือบผิวและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร
เคลือบผิว การประยุกต์ใช๎งานในปัจจุบันของสารเคลือบผิว เทคโนโลยีสมัยใหมํสําหรับการเคลือบผิว 

Types synthesis and of polymer coatings. Surface preparation and 
modification. Application methods for coatings. Various properties of coatings and 
methods for characterizing coatings. Current applications of coating. New technology 
for coating.  
 
611 423  เทคโนโลยีการเชื่อมแน่นและกาว    2(2-0-4) 
 (Adhesion and Adhesives Technology) 
 วิชาบังคับก่อน  :     611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  
 สมบัติเชิงกลของวัสดุที่เกี่ยวพันธ์กับการเชื่อมแนํน การทดสอบเชิงกลเกี่ยวกับสมรรถนะ
การเชื่อมแนํนของกาว พื้นฐานของแรงระหวํางโมเลกุล ความสัมพันธ์ของวิทยาการพื้นผิว และ
วิทยาการเชื่อมแนํน การเตรียมพื้นผิวของวัสดุสําหรับการเชื่อมกาว กาวที่ใช๎ในงานเชิงโครงสร๎าง กาว
ประเภทใช๎สารอิลาสโตเมอร์ กาวประเภทเทอร์โมพลาสติก 
 Mechanical properties of materials related to adhesion. Mechanical tests of 
adhesive bond performance. Basics of intermolecular forces. Relationship between 
surface science and adhesion science. Surface preparation of adherends for adhesive 
bonding. Structural adhesives. Elastomer-based adhesives. Thermoplastic adhesives. 
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611 424  พอลิเมอร์ชีวการแพทย์     2(2-0-4) 
 (Biomedical Polymers) 
 สแคฟโฟลด์พอลิเมอร์สําหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ระบบสํงยาประเภทพอลิเมอร์ไฮโดรเจล
นี้ใช๎ในการหํอหุ๎มเซลล์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ พอลิเมอร์ยํอยสลายได๎ทางชีวภาพสําหรับใช๎เป็นระบบ
สํงยา พอลิเมอร์สําหรับใช๎เป็นวัสดุทดแทนลิ้นหัวใจ และเส๎นเลือด พอลิเมอร์เอทิลีนชนิดมีน้ําหนักสูง
มากสําหรับใช๎ซํอมแซมข๎อตํอ พอลิเมอร์สําหรับไบโอเซนเซอร์ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อซ่ึงใช๎พอลิเมอร์
จากธรรมชาต ิ
 Polymeric scaffolds for tissue engineering. Polymeric drug delivery systems. 
Hydrogels in cell encapsulation and tissue engineering. Biodegrading polymers for drug 
delivery systems. Polymers as replacement materials for heart valves and arteries. 
Ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) in joint replacement. Polymers in 
biosensors. Tissue engineering using natural polymers. 
 
611 425 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโครงสร้างระดับนาโนและการ    3(3-0-6) 
 ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์   

(Nanostructure Fabrication Technology and Applications in  
Petrochemical and Polymer Industries) 

 วิชาบังคับก่อน :   513 222 เคมีฟิสิกัล 2 
  หรือ 513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์ 
  หรือ 611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์ 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสังเคราะห์และการขึ้นรูปวัสดุระดับนาโน 
ประกอบด๎วยการตกสะสมไอ การตกสะสมด๎วยวิธีทางไฟฟูา การปั่นเส๎นใยด๎วยวิธีทางไฟฟูา การทําให๎
เกิดพอลิเมอร์ด๎วยวิธีทางไฟฟูา การพํนด๎วยความร๎อน การตกตะกอนรํวม ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 
การสังเคราะห์ด๎วยวิธีโซล-เจล การสังเคราะห์ด๎วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล นาโนลิโทกราฟี และวิธีการ
ประกอบกันขึ้นเองของโมเลกุล การประยุกต์ใช๎ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 

Fundamentals of synthesis and fabrication technologies for nano-scale 
materials including vapor deposition, electrodeposition, electrospinning, 
electropolymerization, thermal spray, coprecipitation, solid-state reaction, sol-gel 
synthesis, hydrothermal synthesis, nanolithography, and molecular self-assembling 
methods. Applications in the petrochemical and polymer industries. 
 
611 431 เทคโนโลยีของยาง     2(2-0-4) 
 (Rubber Technology) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์  

สมบัติอิลาสติซิตี้ของยาง การออกสูตรยาง ยางคอมพอสิต ยางผสม ยางโฟม การนํายาง
กลับมาใช๎ใหม ํ

Rubber elasticity. Rubber formulation. Rubber composites. Rubber blends. 
Cellular rubber. Rubber recycling. 
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611  432 เคมีสีและการวัดสี     2(2-0-4) 
 (Color Chemistry and Measurement) 
 วิชาบังคับก่อน  :  513 250 เคมีอินทรีย์ 
  หรือ 513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
  หรือ 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีสี การเลือก การจําแนกและการใช๎งานของสีย๎อมประเภท
ตํางๆ วิทยาศาสตร์ของการวัดสี  เครื่องมือในการวัดสีและความคลาดเคลื่อนของสี 

Basic principles of color technology. Selection, classification and applications 
of dyes. Science of color measurement. Instruments for color measurement and color 
deviations. 
 
611  433  เทคโนโลยีการย้อมสีและการพิมพ์    3(3-0-6) 
 (Dyeing and Printing Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 250  เคมีอินทรีย์ 
  หรือ 513 252 เคมีอินทรีย์ 2 
  หรือ 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 
  หรือ * 611 331 เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

ชนิดและสมบัติของสีย๎อม สารสีและสารชํวยการย๎อม สมบัติการย๎อมสี เครื่องจักรและ
กระบวนการย๎อมสี การเตรียมน้ําสําหรับอุตสาหกรรมฟอกย๎อม การประเมินสมบัติการติดแนํนของสี 
เทคโนโลยีการพิมพ์สําหรับผ๎า เครื่องจักรสําหรับการพิมพ์ผ๎า พัฒนาการสมัยใหมํของเทคโนโลยีการ
ฟอกย๎อมและการพิมพ์ 

Types and properties of dyes, pigments, and auxiliaries. Dyeing properties. 
Machinery and processes for dyeing. Water preparation for dyeing industry. Evaluation 
of color-fastness. Printing technology for fabrics. Machinery for printing fabrics. New 
developments in dyeing and printing technology . 
 
611  451  กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   3(3-0-6) 
 (Chemical Processes in Petrochemical Industries) 
 วิชาบังคับก่อน  : 513 250 เคมีอินทรีย์ 
  หรือ 513 252 เคมีอินทรีย์ 2   
  หรือ 611 203 ปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

โครงสร๎างและการพัฒนาของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  แก๏สธรรมชาติและน้ํามันดิบ  ชนิด
ของวัตถุดิบและกระบวนการพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผลิตสารโอเลฟินและอโรมาติก  แก๏สสังเคราะห์
และสารเคมีตําง ๆ ที่ได๎จากแก๏สสังเคราะห์  อนุพันธ์ของเอทิลีน  โพรพิลีน  บิวทาไดอีนและบิวทีนส์  
การผลิตเบนซีน  โทลูอีนและไซลีนส์  สารปิโตรเคมีจากทรัพยากรที่สร๎างขึ้นใหมํได๎ 

Structure of and developments in the petrochemical industry. Natural gas 
and crude oil. Types of raw materials and basic processes for producing olefins and 
aromatics. Synthesized gas and chemicals derived from synthesized gas. Derivatives of 
ethylene, propylene, butadiene, and butenes, benzene, toluene, and xylenes. 
Petrochemicals from renewable resources.  
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611  452  การออกแบบกระบวนการเคมีและโรงงาน   3(3-0-6) 
 (Chemical Process and Plant Design) 
 วิชาบังคับก่อน  : * 611 301 การถ่ายเทความร้อน 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีเพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี  การออกแบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องในการ
ผลิต  การพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบโรงงาน 

Applications of chemical process engineering principles for the analysis and 
design of manufacturing processes in the chemical and petrochemical industries. 
Equipment design for manufacturing processes. Economic considerations in plant 
design.  
 
611  453 การเลือกวัสดุและการออกแบบเชิงวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Materials Selection and Engineering Design) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 321 วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
  หรือ 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 

หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากวิศวกรรมกลศาสตร์  สมบัติ
ของวัสดุ และข๎อพิจารณาจากกระบวนการขึ้นรูปที่มีผลในการออกแบบและดัดแปลงรูปรํางและ
โครงสร๎างของผลิตภัณฑ์เพื่อให๎ทํางานได๎ตามที่ต๎องการ  การเลือกใช๎วัสดุโดยพิจารณาจากหน๎าที่ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ สมบัติของวัสดุและการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์  

Principles and product design concepts developed from engineering 
mechanics, material properties, and processing considerations which affect the design 
and modification of product shape and structure in order to perform functions as 
required. Materials selection based on functions of the product designed, material 
properties, and economic considerations. 
 
611  454  กระบวนการแยก     3(3-0-6) 
 (Separation Processes) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 302 การถ่ายเทมวล 

วิธีการแยกสารโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพของสาร  สมดุลวัฏภาค  กระบวนการกลั่น  
การดูดกลืน  การลดความชื้น  การสกัดด๎วยตัวทําละลาย  การล๎าง  การทําให๎แห๎ง  การแลกเปลี่ยน
ไอออน การเลือกกระบวนการแยก   

Separation methods using physical properties of substances. Phase 
equilibrium. Distillation process. Absorption. Dehumidification. Solvent extraction. 
Leaching. Drying.  Ion exchange. Selection of separation methods. 
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611  455  พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุมใน   3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี    
 (Process Dynamics and Control in Chemical Process Industries) 

วิชาบังคับก่อน   : 611 202  หลักและการค านวณทางวิศวกรรม 
กระบวนการเคมี 

การวิเคราะห์กระบวนการทางเคมี  พื้นฐานของการวัดและการควบคุมกระบวนการ  
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการ  องค์ประกอบของระบบควบคุม  ผลการแปลงลาปลาซ
และฟังก์ชันถํายโอน  พลศาสตร์กําลังตําง ๆ ของกระบวนการ  การออกแบบระบบควบคุมระบบ
ควบคุมแบบปูอนสํงและปูอนกลับ  ตัวควบคุมแบบพีไอดีและการปรับ  การวิเคราะห์ผลตอบสนอง
ของกระบวนการในเชิงความถี่  ระบบควบคุมแบบดิจิตอล ผลการแปลงโดเมนซี  และระบบควบคุม
ขั้นสูง  

Chemical process analysis. Basics of measurement and process control. 
Mathematical models of process. Control system components. Laplace 
transformations and transfer functions. Dynamics of the n-order process. Control 
system design. Feedforward and feedback control systems.  PID controller and the 
tuning technique. Frequency response analysis.  Digital control systems. Z-
transformations. Advanced control systems. 
 
611  456  การออกแบบและการจ าลองแม่พิมพ์   3(2-2-5) 
 (Mold Design and Simulation) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 321  วิทยากระแสและกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 

หลักการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบแมํพิมพ์ประกอบด๎วยการถํายเทความ
ร๎อนในแมํพิมพ์และสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว  สํวนประกอบพื้นฐานและแนวทางการ
ออกแบบแมํพิมพ์แบบตําง ๆ โดยเน๎นศึกษากระบวนผลิตและต๎นทุนการผลิต การเลือกใช๎วัสดุและ
การประกอบ  การออกแบบแมํพิมพ์โดยใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ (ซีเอดี)  กระบวนการ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรมโดยการจําลองสภาวะการขึ้นรูปโดยใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในงานทางวิศวกรรม 
(ซีเออี)  การสร๎างแมํพิมพ์โดยใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในงานทางการผลิต (ซีเอเอ็ม)  รวมถึงเครื่องกัด 
เครื่องกลึงและเครื่องตัดแบบเส๎นลวด  การดูแลรักษาแมํพิมพ์ 

Engineering principles related to mold design including heat transfer in 
molding and rheological properties of polymer melts. Fundamental concepts of mold 
design with an emphasis on production processes and costs. Material selection and 
assembly. Mold design with Computer-Aided Design (CAD). Engineering analysis using 
computer simulation with Computer-Aided Engineering (CAE). Mold-making using 
Computer-Aided Manufacturing (CAM) including milling machines, grinding machines, 
and wire cutting. Mold maintenance. 
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611  457  การออกแบบทางกลส าหรับอุปกรณ์ในกระบวนการเคมี  3(3-0-6) 
 (Mechanical Design for Chemical Process Equipment) 
 วิชาบังคับก่อน  : 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 

รหัสกํากับและมาตรฐานของถังรับแรงดัน หลักการพื้นฐานและสมการของการออกแบบ 
ข๎อพิจารณาทั่วไปของการออกแบบถังรับแรงดัน การออกแบบถังรับแรงดันผนังบางภายใต๎แรงดัน
ภายใน การชดเชยสําหรับชํองเปิดและสํวนตํอขยาย การออกแบบถังรับแรงดันที่อยูํภายใต๎แรงดัน
จากภายนอก การออกแบบถังรับแรงดันที่อยูํภายใต๎การผสมของโหลด การออกแบบฐานติดตั้งถัง 
การออกแบบข๎อตํอแบบมีหน๎าแปลนยึดด๎วยนอต การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนและการ
ออกแบบรอยเช่ือม การตรวจสอบความล๎าของถัง การทดสอบแรงดัน ถังรับความดันสูง ถังเก็บ
ของเหลว การออกแบบทางกลของเครื่องเหวี่ยง 

Pressure vessel codes and standards. Fundamental principles and equations 
for design. General design considerations for pressure vessels. The design of thin-walled 
vessels under internal pressure. Compensation for openings and branches. Design of 
vessels subject to external pressure. Design of vessels subject to combined loading. 
Design of vessel support, bolt-flanged joints, heat-exchanger tube plates and welded-
joint design. Fatigue assessment of vessels. Pressure tests. High-pressure vessels. Liquid 
storage tanks. Mechanical design of centrifuges. 
 
611  461 การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ   3(3-0-6) 
 วิศวกรกระบวนการเคมี    
 (Applications of Probability and Statistics for  

Chemical Process Engineers) 
 ทฤษฎีความนําจะเป็น  คําคาดหมาย  การแจกแจงความนําจะเป็น  การวิเคราะห์การ
ถดถอย  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การพยากรณ์ด๎วยคําเฉลี่ยเคลื่อนที่และปรับเรียบด๎วยเลขชี้
กําลังการอนุมานทางสถิติในการประยุกต์ใช๎ทางอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยในระบบอุตสาหกรรมและการทํางานระหวํางคนกับเครื่องจักร การ
วิเคราะห์ทางสถิติและการออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมเน๎นการประยุกต์ใช๎ตัวแบบ
คณิตศาสตร์ขั้นสูง การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเบื้องต๎น การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 Probability theory. Expectations. Probability distributions. Regression analysis. 
Analysis of variance. Moving average forecasting and exponential smoothing forecasting. 
Statistical inference in chemical process industry applications. Analysis of the 
relationship between factors in industrial systems and human-machine correlation. 
Statistical analysis and design of industrial control systems emphasizing the application 
of advanced mathematical models. Basic design of experiment and analysis. Analysis 
of variance. 
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611 462  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการ  3(3-0-6) 
 (Engineering Economics and Project Analysis) 
 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การดําเนินโครงการทางอุตสาหกรรม
กระบวนการเคมีและปิโตรเคมี แนวคิดเกี่ยวกับต๎นทุน  การคํานวณดอกเบี้ย  คําเสื่อมราคาและ 
ภาษีอากร  การวิเคราะห์จุดค๎ุมทุน  การประเมินการทดแทน  การเงินและงบประมาณลงทุน  ความ
เสี่ยงและความไมํแนํนอน  การตัดสินใจและการคัดเลือกโครงการ 
 Basic concepts in economics. Project management analysis in the chemical 
and petrochemical industries. Cost concept. Calculation of interest. Value depreciation 
and taxation. Break-even analysis. Evaluation of replacement costs. Finance and capital 
investment. Risk and uncertainty. Making decisions and selecting appropriate projects.  
 
611  463 การจัดองค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 กระบวนการเคมี       
 (Organization and Management in Chemical Process Industries) 

โครงสร๎างขององค์กรทั่วไป การจัดการในอุตสาหกรรมด๎านตําง ๆ ประกอบด๎วยการวาง
แผนการควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงาน การบริหารงานบุคคลและมนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน 
การจัดการตลาดและการเงินทางอุตสาหกรรม  จิตวิทยาและการจูงใจในการทํางาน 

General organizational structures. Organization management including 
planning, production control, plant design, human resources, and public relations 
management. Marketing management and financial management in industry. 
Psychology and motivation in the workplace. 
 
611 464 การบริหารการตลาด     3(3-0-6) 
  (Marketing Management) 

บทบาทวิกฤตของการบริหารการตลาดในการปฏิบัติงานขององค์กร การปรับการตลาด
ให๎เข๎ากับเศรษฐกิจรูปแบบใหมํ การสร๎าง การรักษาคุณคําและความพึงพอใจของลูกค๎า  การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด กระบวนการทางการตลาดและแผนการตลาด การรวบรวมสารสนเทศและการ
วัดอุปสงค์ของตลาด การตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดเพื่อผู๎บริโภค
และพฤติกรรมการซ้ือ การจัดการกับการแขํงขัน การระบุสํวนของการตลาดและการเลือกตลาด
เปูาหมาย  การวางตําแหนํงผลิตภัณฑ์ตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด๎านปิโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอร์ใหมํ ๆ การบริหารสายผลิตภัณฑ์และตรายี่ห๎อ การออกแบบกลยุทธ์และ
โปรแกรมการตั้งราคา การจัดการชํองทางการจําหนําย  การบริหารการสื่อสารทางการตลาด  การ
โฆษณา สํงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์  

Critical role of marketing in organizational performance. Adapting marketing 
to the new economy. Retention of customer appreciation and satisfaction. Market-
oriented strategic planning. Marketing processes and plans. Gathering information and 
measuring market demand. Surveying the marketing environment. Analyzing the 
consumer market and customer buying behavior. Dealing with competition. Identifying 
market segment and selecting target markets. Positioning the product through the 
product life cycle. Developing new petrochemical and polymeric products. Marketing 
product lines and brands. Designing pricing strategies and programs. Managing 
marketing channels. Managing integrated marketing communications. Managing 
advertising, sales promotion, and public relations.  
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611 471   การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม    1(0-3-0) 
 (Industrial Plant Studies) 
 วิชาบังคับก่อน  : 611 206 การถ่ายเทโมเมนตัม  
   611 211 หลักเบื้องต้นของวิทยาการพอลิเมอร์ 

ทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมด๎านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มพูนความรู๎และ
ประสบการณ ์

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Field trips to industrial factories related to petrochemical and polymers to 

gain practical knowledge and experience.  
Flied trips required. 

 
611  472  เชื้อเพลิงและการเผาไหม้    3(3-0-6) 
 (Fuel and Combustion) 

แหลํงกําเนิดและการเกิดขึ้นของน้ํามันดิบ แก๏สธรรมชาติและถํานหิน ปฏิบัติการในโรง
กลั่นปิโตรเลียมที่ประกอบด๎วยการกลั่นขั้นต๎น  แคทาลิติกแคร็กกิง  รีฟอร์มมิง ไฮโดรแคร็กกิง   อัลคิ
เลชันและไอโซเมอร์ไรเซชัน การใช๎ผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการกลั่นแยกน้ํามัน การแบํงประเภทถํานหิน
และวิธีวิเคราะห์ตําง ๆ การทําคาร์โบไนเซชั่นและแก๏สซิฟิเคชั่นของถํานหิน เชื้อเพลิงทางเลือกจาก
พอลิเมอร์ธรรมชาติ หลักเบื้องต๎นของการคํานวณการเผาไหม๎ที่ประกอบด๎วยการเผาไหม๎แบบปริมาณ
สารสัมพันธ์และปริมาณอากาศเกินพอ การเผาไหม๎แบบไมํสมบูรณ์ ปัญหาสิ่งแวดล๎อมจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล วงจรอุณหพลศาสตร์แบบแรงคิน จูนและออตโต 

The origin and occurrence of crude oil, natural gas, and coal. The operations 
of a petroleum refining complex including primary distillation, catalytic cracking, 
reforming, hydrocracking, alkylation, and isomerisation. Uses of refinery products. 
Classification of coal and analysis methods.  Coal carbonization and gasification. 
Alternative fuels from natural polymers. Introduction to combustion calculations 
including stoichiometric and excess air. Incomplete combustion. Environmental 
problems related to fossil fuels. The  Rankine, Joule and Otto thermodynamic cycles. 
 
611  473 เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตรเคมีและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 1  2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Petrochemistry and Polymer Technology I) 
 เงื่อนไข  :       โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันและ/หรือมีการพัฒนาใหมํ ๆ ทั้งในด๎านปิโตรเคมีและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร ์    

Interesting current and/or new development topics in petrochemistry and 
polymer technology. 
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611  474 เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตรเคมีและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 2  2(2-0-4) 
   (Selected Topics in Petrochemistry and Polymer Technology II) 
 เงื่อนไข   : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันและ/หรือมีการพัฒนาใหมํ ๆ ทั้งในด๎านปิโตรเคมีและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์  โดยมีเนื้อหาไมํซํ้ากับรายวิชา 611 473 เร่ืองคัดเฉพาะทางปิโตรเคมีและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 1 

Interesting current and/or new development topics in petrochemistry and 
polymer technology.  Not the same content as that described in 611 473 Selected 
Topics in Petrochemistry and Polymer Technology I. 
 
611  475 เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตรเคมีและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 3  2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Petrochemistry and Polymer Technology III) 
 เงื่อนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันและ/หรือมีการพัฒนาใหมํ ๆ   ทั้งในด๎านปิโตรเคมีและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์   โดยมีเนื้อหาไมํซํ้ากับรายวิชา 611 473 เร่ืองคัดเฉพาะทางปิโตรเคมีและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 1 และ 611 474 เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตรเคมีและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 2 

Interesting current and/or new development topics in petrochemistry and 
polymer technology.  Not the same content as that described in 611 473 Selected 
Topics in Petrochemistry and Polymer Technology I and 611 474 Selected Topics in 
Petrochemistry and Polymer Technology II. 
 
611 481 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     2(2-0-4) 
 (Business Economics) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจและเพื่อกําหนดนโยบายธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน การผลิตและ
ต๎นทุนการผลิต  โครงสร๎างตลาดและการวิเคราะห์ตลาด นโยบายการเงินและการคลังที่มีผลกระทบ
ตํอภาคธุรกิจ 

Basic concepts of microeconomics and macroeconomics as tools for 
business decision-making and for determination of business policy. Analysis of demand 
and supply. Production and costs. Market structure and market analysis. Monetary and 
fiscal policy affecting the business sector. 
 
611 482 การเป็นผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ   2(2-0-4) 
 (Entrepreneurship and Venture Initiation) 

การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและการวิเคราะห์สภาวะการแขํงขัน  การกํอตั้งธุรกิจ  การ
รํวมลงทุน กลยุทธ์การเข๎าธุรกิจ  ทรัพย์สินทางปัญญา  การวิเคราะห์และได๎มาซ่ึงแหลํงเงินทุนที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําแผนธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  (เอสเอ็มอี) การจัดการ
ธุรกิจขนาดเล็ก 

Analysis of business opportunities and competition situations.  Starting up a 
business. Joint ventures. Strategies for entering into business. Intellectual property. 
Analyzing and obtaining financial resources as required for a business plan, emphasizing 
small and medium-sized enterprises (SMEs). Small business management. 
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611 491 สัมมนา      1(1-0-2) 

(Seminar) 
 เงื่อนไข  : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และโดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการ 
  และวิศวกรรมวัสดุ 

สัมมนาในหัวข๎อที่นําสนใจในสาขาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ยาง เส๎นใย กาว สี 
โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์จากธรรมชาติและคอมพอสิตตํอที่ประชุมอาจารย์และนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนานี้ 

Seminar on articles on interesting topics in the fields of petrochemicals, 
plastics, rubbers, textiles, adhesives, paints, metals, ceramics, natural polymers and 
composites. Participants give a presentation on the article to an audience comprised of 
department staff and students registered for this course. 
 
611 492  โครงงานวิจัยตามค าแนะน าส าหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1  1(0-3-0) 
 (Directed Research Project for Petrochemistry Students I) 
 เงื่อนไข  : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และโดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมวัสดุ 
  รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 

เลือกหัวข๎อวิจัย  ค๎นคว๎าข๎อมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เคยมีการนําเสนอมากํอน 
ในสาขาเคมีอุตสาหกรรม  ปิโตรเคมี   พอลิเมอร์และสาขาที่เกี่ยวข๎อง  การวางแผนงานวิจัย  เขียน
โครงรํางงานวิจัย   นําเสนอโครงรํางงานวิจัย 

Selection of research topic.Literature review in the chemical industry, 
petrochemicals, polymers, and other related disciplines. Planning the research. 
Research proposal writing. Presentation of the research proposal.  
 
611 493  โครงงานวิจัยตามค าแนะน าส าหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 2  2(0-6-0) 
 (Directed Research Project for Petrochemistry Students II) 
 วิชาบังคับก่อน : 611 492  โครงงานวิจัยตามค าแนะน าส าหรับนักศึกษา 

ปิโตรเคมี 1 
เงื่อนไข :   ต้องได้ S ในรายวิชา 611 492 โครงงานวิจัยตามค าแนะน า 

ส าหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1 
ดําเนินการทํางานวิจัยตามโครงรํางงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎แล๎วในรายวิ ชา 611 492  

โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษาปิโตรเคมี 1   เขียนรายงานผลการวิจัย  นําเสนอ
ผลงานวิจัย และสอบปากเปลําตํอคณะกรรมการสอบของภาควิชา 

Conducting a research project according to the research proposal submitted 
for 611 492 Directed Research Project for Petrochemistry Students I. Research report 
writing. Research presentation and oral examination by a departmental examination 
committee. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
612 101 รากศิลปากรและการประยุกต์ในเทคโนโลยีอาหาร  1(0-3-0) 

(Root of Silpakorn and the Application in Food Technology) 
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประวัติ การดําเนินชีวิต และผลงานของ  

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปะและการสร๎างสรรค์ ทฤษฎี
ศิลปะเบื้องต๎น การประยุกต์ทฤษฎีทางศิลปะเบื้องต๎นมาใช๎ในการสร๎างสรรค์ทางด๎านเทคโนโลยี
อาหาร 

History of Silpakorn University. Autobiography, living and works of Professor 
Silpa Bhirasri. Identity of Silpakorn University. Art and creativity. Elementary art theory. 
Applications of elementary art for food technology creativity. 
 
612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 

(Agricultural Raw Material Management for Food Industry) 
ประเภทและสมบัติของวัตถุดิบทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร การ

เปลี่ยนแปลงภายหลังการเก็บเกี่ยวของผัก ผลไม๎ และธัญชาติ การเปลี่ยนแปลงหลังการตายใน
เนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ําภายหลังการจับ การเก็บรักษา การจัดการและการควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปอาหารและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร การประเมินคุณภาพทางด๎านประสาทสัมผัสของวัตถุดิบทาง
การเกษตร  

Types and properties of agricultural raw materials for food industry. Post 
harvest changes of vegetables, fruits and cereals. Postmortem changes in meat. Post 
harvest changes of aquatic animals. Storage, management and quality control of 
agricultural raw materials for food industry. Food processing and product development 
from agricultural raw materials. Sensory evaluation of agricultural raw materials. 
 
612 103 วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอาหาร  3(3-0-6) 

(Mathematics Methods for Food Technology) 
กราฟของฟังก์ชัน ปริพันธ์และการประยุกต์สําหรับเทคโนโลยีอาหาร เมทริกซ์และ

ตัวกําหนด การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ยํอย วิธีการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ยํอย 

Graphs of functions. Integrals and their applications for food technology. 
Matrices and determinants. Solutions of ordinary and partial differential equations. 
Numerical solution methods for ordinary and partial differential equations. 
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612 201 สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร    3(2-2-5) 

(Statistics for Food Technology) 
ทฤษฎีความนําจะเป็น การแจกแจงความนําจะเป็น ประชากรและการสุํมตัวอยําง  

การวัดแนวโน๎มสูํสํวนกลางและความแปรปรวนของข๎อมูล การประมาณคําทางสถิติ การทดสอบ
สมมติฐาน การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
เทคโนโลยีอาหาร 

Probability theory. Probability distribution. Population and sampling. Central 
tendency and variation of data measurement. Statistical estimation. Hypothesis testing. 
Experimental design and data analysis using software packages for food technology. 
 
612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร     3(3-0-6) 

(Food Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
จุลินทรีย์ที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ การเสื่อมเสีย

ของอาหารโดยจุลินทรีย์ หลักการถนอมอาหารที่สัมพันธ์กับจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให๎เกิด
โรคอาหารเป็นพิษ การควบคุมคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร 

Significance of microorganisms in the food industry. Microbial contamination. 
Microbial food spoilage. Principle of food preservation related to microorganisms. Food 
poisoning microorganisms. Quality control of microorganisms in food.  Examination of 
microorganisms in food.  
 
612 213 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร    1(0-3-0) 

(Food Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  * 612 212  จุลชีววิทยาทางอาหาร  

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา  612 212 จุลชีววิทยาทางอาหาร  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Experiments related to topics in 612 212 Food Microbiology.   
Field trips required.  

 
612 230 วิศวกรรมอาหาร 1     3(3-0-6) 

(Food Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

   511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
ระบบหนํวยวัดทางวิศวกรรมอาหาร คุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร อุณหพลวัต

ศาสตร์เบื้องต๎น สมดุลมวลสารและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล การถํายเทความร๎อน การถํายเทมวล
สาร การทําความเย็น การแชํเยือกแข็งอาหาร แผนภาพไซโครเมตริกส์ การทําแห๎งอาหาร และหนํวย
ปฏิบัติการเบื้องต๎น 

Unit measurements in food engineering. Physical properties of food. Basic 
concept in thermodynamics. Mass and energy balance. Fluid mechanics. Heat transfer. 
Mass transfer. Refrigeration. Food freezing. Psychrometric chart. Food dehydration. 
Introduction to unit operations. 
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612 251 โภชนศาสตร์ทางอาหาร     2(2-0-4)  

(Food Nutrition) 
 สารอาหาร ใยอาหาร ไฟโตเคมิคอลและบทบาทตํอสุขภาพ พื้นฐานทางโภชนาการของ
มนุษย์ โภชนาการตลอดวงจรชีวิตของคน โภชนาการสําหรับนักกีฬา สถานการณ์ด๎านโภชนาการของ
ประเทศไทย ภาวะทุพโภชนาการ การเสริมสารอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปรีไบโอติก และโปร
ไบโอติก โรคภูมิแพ๎อาหาร ฉลากโภชนาการ  

Nutrients, dietary fibers, phytochemicals and functions on health. Basic 
human nutrition. Nutrition throughout the human life cycle. Athlete nutrition. Situation 
of nutrition in Thailand. Malnutrition. Food fortification and dietary supplements. 
Prebiotics and probiotics. Food allergy. Nutrition labeling.  
 
612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1     2(2-0-4) 
 (Food Chemistry and Analysis I) 
 วิชาบังคับก่อน :  513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 
 โครงสร๎างทางเคมี สมบัติ และบทบาทขององค์ประกอบทางเคมีในอาหาร ประกอบ 
ด๎วย น้ํา โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด เอนไซม์ วิตามินและเกลือแรํ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ในอาหาร การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีในอาหารเมื่อผํานกระบวนการแปรรูปและการ
เก็บรักษา 

Chemical structures, properties and roles of chemical components in  
food including water, protein, carbohydrate, lipid, enzyme, vitamin and mineral. 
Analysis of chemical components in food. Changes of chemical components in food 
after processing and storage. 
 
612 253 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1   1(0-3-0) 
 (Food Chemistry and Analysis Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน :  * 612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1 

* อาจเรียนพร้อมกันได้  
 การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 252 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 1  

Experiments related to topics in 612 252 Food Chemistry and Analysis I.  
 
612  262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1      3(3-0-6) 

(Food Processing I) 
วิชาบังคบัก่อน : 612 102 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรส าหรับ 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
สํวนผสมที่ใช๎ปรุงแตํงอาหาร การเตรียมวัตถุดิบสําหรับการแปรรูป วิธีการผสม หลักการ

แปรรูปอาหาร การแปรรูปด๎วยความร๎อน การทําแห๎ง การแชํเยือกแข็ง  การฉายรังสี การหมักดอง 
สมบัติและการจัดการน้ําสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

Food ingredients. Raw material preparation for processing. Mixing.  
Principles of food processing. Thermal processing. Dehydration. Freezing. Irradiation. 
Fermentation. Water properties and management for food industry. 
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612 263 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1    1(0-3-0) 

(Food Processing Laboratory I)  
 วิชาบังคับก่อน : * 612 262  กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1  
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1 มีการศึกษา
นอกสถานที ่

Experiments related to topics in 612 262 Food Processing I. Field trips also 
included. 
 
612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2    2(2-0-4) 

(Food Processing II) 
วิชาบังคับก่อน :  612 262 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1        
เทคโนโลยีการแปรรูปจําแนกตามประเภทของอาหาร การใช๎ประโยชน์จากผลพลอยได๎

และของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร 
Processing technology categorized by food commodities. By-product  

and waste utilization from food industry. 
 
612 265 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2    1(0-3-0) 

(Food Processing Laboratory II)  
วิชาบังคับก่อน :   * 612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 264 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร 2  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
Experiments related to topics in 612 264 Food Processing II.  
Field trips required. 

 
612 304 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร    2(2-0-4) 

(Food Standard and Regulations) 
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร กฎระเบียบ และข๎อบังคับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร 

กฎระเบียบ และข๎อบังคับทั้งของไทยและนานาชาติ กฎระเบียบ และข๎อบังคับสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎อง
กับการผลิตอาหาร 

Standard of food products. Regulations related to food industry. Thai  
and international food regulations. Environmental regulations related to food 
production. 
 
612 311 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร    2(2-0-4) 
 (Food Plant Sanitation)  

การวางผังโรงงาน หลักสุขาภิบาลของการออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือในโรงงานอาหาร 
การควบคุมสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์และพาหะนําเช้ือโรค สุขวิทยาสํวน
บุคคล การควบคุมคุณภาพน้ํา การกําจัดขยะและการบําบัดน้ําเสีย 

Plants layout. Sanitary aspects of food plants equipment design. Sanitary 
control in food plants. Control of microorganisms and pathogenic carriers. Personal 
hygiene. Water quality control. Waste disposal and waste water treatments. 
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612 320 การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   3(3-0-6) 
 (Marketing for Food Product Development) 

ระบบการตลาดและการผลิตอาหาร แนวความคิดทางการตลาด สํวนประสมการตลาด 
ปัจจัยทางการตลาด การแบํงสํวนตลาด พฤติกรรมผู๎บริโภค การวิจัยการตลาดและการประยุกต์ใช๎ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

Food marketing and production systems. Marketing concepts. Marketing mix. 
Marketing factors. Market segmentation. Consumer behavior. Marketing research and 
application in food product development. 
 
612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1     2(2-0-4) 

(Product Development I) 
 บทบาทของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อยํางเป็นระบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผู๎บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ใหมํและกลยุทธ์ทางธุรกิจ การค๎นหาและคัดกรองแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหมํ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ ข๎อกําหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ 

Roles of product development in  food industry. Systematic product 
development process. Consumer product development. Industrial product  
development. New products and business strategies. New product ideas generation 
and screening. Prototype product development.  Criteria in product design. Project 
feasibility study. 
 
612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1    1(0-3-0) 

(Product Development Laboratory I)   
 วิชาบังคับก่อน : * 612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  1 
 Experiments related to topics in 612 322 Product Development I. 
 
612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2     2(2-0-4) 

(Product Development II) 
วิชาบังคับก่อน : 612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 

612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1   
ปัจจัยที่มีผลตํอความสําเร็จและล๎มเหลวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์

โดยผู๎บริโภคมีสํวนรํวม การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการแปรรูป การออกแบบ
ภาชนะบรรจุ ประเภท สมบัติ และการเลือกวัสดุสําหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร การทดสอบผลิตภัณฑ์
และการควบคุมคุณภาพ การคิดต๎นทุนและการตั้งราคา  การประเมินอายุการเก็บรักษา การประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท๎าย การทดสอบตลาด การวางแผนตลาด  

Success and failure factors in product development. Product design with 
consumers’ participation. Product formulation. Process development. Packaging design. 
Material types, properties and selection for food packaging. Product testing and quality 
control. Costing and pricing. Shelf-life evaluation. Final product quality evaluation. 
Market testing. Market planning. 
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612 325 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2    1(0-3-0) 
 (Product Development Laboratory II) 
 วิชาบังคับก่อน : * 612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 

Experiments related to topics in 612 324 Product Development  
Laboratory II. 
 
612 328 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(1-3-2) 

(Sensory Evaluation for Product Development)  
เงื่อนไข  เรียนรายวิชา 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาท   
           สัมผัสมาก่อน โดยมีผลการประเมินผลปลายภาคแล้ว แต่ไม่จ าเป็นต้อง 
           สอบผ่าน 
วิธีการประเมินด๎วยประสาทสัมผัสสําหรับการสร๎างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหมํ การ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบผู๎บริโภคและการยอมรับผลิตภัณฑ์ 
Sensory evaluation methods for new product concept development. 

Product development. Consumer and product acceptance testing. 
 
612 332 วิศวกรรมอาหาร 2     3(3-0-6) 

(Food Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 612 230  วิศวกรรมอาหาร 1 
หนํวยปฏิบัติการสําหรับวิศวกรรมอาหาร การกวนและการผสมของเหลว การกลั่น 

การสกัด การแยกโดยใช๎เมมเบรน การตกผลึก การแยกโดยใช๎แรงกล และการลดขนาด 
Unit operations in food engineering. Agitation and mixing of liquids. 

Distillation. Extraction. Membrane separation. Crystallization. Mechanical separation. 
Size reduction. 
 
612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร    1(0-3-0) 

(Food Engineering Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 
การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 
Experiments related to topics in 612 230 Food Engineering I. 

 
612 334 การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร   2(2-0-4) 
 (Production Management in Food Industry) 

การวางแผนการผลิต การเลือกและการควบคุมปฏิบัติการเฉพาะหนํวยในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ระบบการขนสํงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การประเมินทางด๎านเศรษฐศาสตร์ของ
กระบวนการผลิต  

Production planning. Selection and control of unit operations in the food 
industry. Raw materials and products transportation system. Economics evaluation of 
production process. 
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612 341 การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 

(Hazard Analysis Critical Control Point for Food Industry) 
การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการแปรรูปอาหาร การบํงชี้อันตรายและจุดควบคุม

วิกฤติ ระบบเอกสาร การนํามาใช๎  
Hazard analysis in food processing. Identification of hazards and critical 

control points. Document system. Implementation. 
 
612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส  2(2-0-4) 

(Sensory Science and Evaluation of Food) 
ความสําคัญของการประเมินด๎วยประสาทสัมผัส สรีรวิทยาและจิตวิทยาพื้นฐานสําหรับ

การประเมินด๎วยประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลตํอการประเมิน การคัดเลือกและการฝึกฝนผู๎ชิม วิธีการ
ประเมินคุณภาพอาหารด๎วยประสาทสัมผัส การวิเคราะห์สถิติของข๎อมูลการประเมินด๎วยประสาท
สัมผัส 

Importance of sensory evaluation. Physiological and psychological bases for 
sensory evaluation. Factors influencing evaluation, panel selection and training. 
Methods of sensory evaluation. Statistical analysis of sensory evaluation data. 
 
612 343 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส 1(0-3-0) 
 (Sensory  Science and Evaluation of Food Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน :  * 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาทสัมผัส 
* อาจเรียนพร้อมกันได้ 

 การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหาร
ด๎วยประสาทสัมผัส   
 Experiments related to topics in 612 342 Sensory Science and Evaluation of 
Food.  
 
612 344 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร   2(2-0-4) 
 (Food Quality Control and Assurance) 

หลักการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร หน๎าที่และความรับผิดชอบของผู๎ควบคุม
คุณภาพอาหาร  การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของอาหารด๎วยเครื่องมือ เทคนิคการควบคุม
คุณภาพอาหาร การประยุกต์สถิติในการควบคุมคุณภาพ พื้นฐานการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร 

Principle in food quality control and assurance. Authority and responsibility 
of food quality control personnel. Instrumental analysis for physical properties of food. 
Techniques for food quality control. Application of statistics for quality control. 
Fundamental of total quality management.  
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612 345 ปฏิบัติการการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร  1(0-3-0) 
 (Food Quality Control and Assurance Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน :  * 612 344 การควบคุมและการประกันคุณภาพ 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 344 การควบคุมและการประกัน 
คุณภาพอาหาร  

Experiments related to topics in 612 344 Food Quality Control and  
Assurance.  
 
612 346  การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเครื่องเทศ  2(1-3-2) 

(Sensory Evaluation for Spices) 
ชนิดของเครื่องเทศ คุณภาพทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัส ของเครื่องเทศที่

สําคัญ เน๎นเครื่องเทศในอาหารไทย การฝึกฝนผู๎ชิมเพื่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
เครื่องเทศ 

Type of spices.  Chemical and sensory quality of important spices 
emphasizing on spices in Thai food.  Panelist training for sensory quality  
evaluation of spices. 
 
612 347 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 1 2(1-3-2)
 (Sensory Evaluation for Thai Food Cooking I) 

เทคนิคการปรุงอาหารไทย การฝึกฝนผู๎ชิมเพื่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของอาหารไทยบางชนิด 

Thai food cooking techniques. Panelist training for sensory quality evaluation 
of some Thai foods. 
 
612 351 หลักการทางเคมีกายภาพส าหรับอาหาร   3(3-0-6) 
 (Physicochemical Principles for Food) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 102 เคมีทั่วไป 2 
 หลักการทางเคมีกายภาพ อุณหพลศาสตร์ แก๏ส สารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี  
ปรากฏการณ์พื้นผิว ระบบคอลลอยด์ เคมีไฟฟูา การเกิดผลึก การเปลี่ยนวัฏภาคและวิทยากระแสที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดการวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหาร  
 Physicochemical principles. Thermodynamics. Gas. Solution. Chemical  
kinetics. Surface phenomena. Colloidal system. Electrochemistry. Crystallization. Phase 
transition and rheology related to raw material handling, food processing and storage. 
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612 352  การวัดผลิตภาพและการจัดการสมัยใหม่ส าหรับ อุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
 (Productivity Measurement and Modern Management for Food  

Industry)  
ความสําคัญและคํานิยามของผลิตภาพ การวัดและการวิเคราะห์ผลิตภาพ ผลิตภาพใน 

รูปของมูลคําเพิ่ม เทคนิคและวิธีการเพิ่มมูลคําสําหรับปรับปรุงผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
หลักการและคํานิยามของการจัดการสมัยใหมํ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล๎อม
ในการจัดการ รางวัลคุณภาพแหํงชาติ การออกแบบกระบวนการการจัดการสําหรับอุตสาหกรรม
อาหาร   
 Importance and definition of productivity. Productivity measurement and 
analysis. Productivity in terms of value added. Techniques and value added methods 
for productivity improvement in food industry. Principles and definitions of modern 
management. Planning and strategic management. Environment of management. 
Thailand Quality Award. Management process design for food industry. 
 
612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2     2(2-0-4) 
 (Food Chemistry and Analysis II) 
 วิชาบังคับก่อน :  513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 
 โครงสร๎างทางเคมี สมบัติ บทบาทและการเปลี่ยนแปลงของรงควัตถุ และสารประกอบที่
ให๎กลิ่นรส ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล สารพิษในอาหาร สารกํอภูมิแพ๎ในอาหาร หลักการวิเคราะห์
อาหารด๎วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และการวิเคราะห์เชิงความร๎อน 

Chemical structures, properties, roles and changes of pigments and flavor 
compounds. Browning reactions. Toxic substances in food. Food allergens. Principle of 
food analysis by spectroscopy, chromatography, and thermal analysis techniques. 

 
612 355 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2   1(0-3-0) 
 (Food Chemistry and Analysis Laboratory II) 
 วิชาบังคับก่อน :  * 612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2   
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 354 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 2 
Experiments related to topics in 612 354 Food Chemistry and Analysis II. 

 
612 390 การฝึกงาน            1(ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง) 
 (Practical Training) 

เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
  รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 

ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีอาหาร  
On site training program in factory or organization related to food 

technology.  
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612 401 หลักการและการค านวณส าหรับเทคโนโลยีอาหาร  3(3-0-6) 

(Principles and Calculations for Food Technology) 
พื้นฐานและการประยุกตคณิตศาสตร์ ความนาจะเปน และสถิติสําหรับนักเทคโนโลยี

อาหาร การประยุกต์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแก๎ปัญหาทางวิศวกรรม วิธีการไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์ 
หลักการสรางแบบจําลองและการจําลองกระบวนการ แบบจําลองทางกายภาพ แบบจําลองกลํองขาว
และกลํองดํา แบบจําลองสถานะคงตัวและพลวัต แบบจําลองเฟูนสุํม การจําลองแบบมอนติคาร์โล 
คําตอบของแบบจําลองคณิตศาสตร์ ความไมํแนํนอน การวิเคราะห์ความผิดพลาด การหาคําที่
เหมาะสม 

Fundamentals and applications of mathematics, probability and statistics for 
food technologist. Application of numerical methods to engineering problems. Finite 
difference method. Principles of food process modeling and simulation. Physical 
models.  White and black box models. Steady state and dynamic models. Stochastic 
models. Monte Carlo simulation. Solution of mathematical models. Uncertainties. Error 
analysis. Optimization. 
 
612 411 เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 

(Molecular Detection Techniques in Food Quality Control) 
เทคนิคระดับโมเลกุลสําหรับการตรวจสอบเชื้อโรคที่เกิดจากอาหาร โดยอาศัยกรด

นิวคลีอิก และสมบัติทางวิทยาภูมิ ค๎ุมกัน ความเป็นไปได๎และข๎อจํากัดของการใช๎เทคนิคการ
ตรวจสอบระดับโมเลกุลในการควบคุมคุณภาพอาหาร ข๎อเปรียบเทียบระหวํางเทคนิคระดับโมเลกุล
และการตรวจวินิจฉัยแบบดั้งเดิม 

Molecular techniques for the detection of foodborne pathogens based on 
nucleic acids and immunological properties. Potentials and limitations of molecular 
detection techniques in food quality control. Comparison of molecular techniques 
versus traditional diagnosis. 
  
612 412 พิษวิทยาของอาหาร     3(3-0-6) 

(Food Toxicology) 
แนวคิดพื้นฐานของพิษวิทยา การดูดซึมสารพิษ การแพรํกระจายและการขจัดสารพิษ 

การผําเหลํา การกํอมะเร็ง โรคภูมิแพ๎อาหาร การปนเปื้อนอาหารด๎วยเช้ือจุลินทรีย์ ปรสิต และ
สารเคมี การกํอตัว คุณลักษณะ และการควบคุมสารพิษประเภทตํางๆที่เกิดขึ้นระหวํางกระบวนการ
ผลิต การเก็บรักษา การจัดการ และการเตรียมอาหาร 

Fundamental concepts of toxicology. Absorption of toxicants. Distribution 
and elimination of toxicants. Mutagenesis. Carcinogenesis. Food allergy. Food 
contamination by microorganisms, parasites and chemical agents. Formation, 
characteristics and control of various toxins that occur during the production, storage, 
handling, and preparation of food. 
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612 420 การวิเคราะห์การเงินส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  2(2-0-4) 

(Financial Analysis for Product Development) 
การประมาณและควบคุมต๎นทุนสําหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความ

เส่ียง การวิเคราะห์สภาวะความคลํองตัวทางการเงิน การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ การประมาณ
ยอดขาย ผลตอบแทนในการลงทุน กําไรและจุดค๎ุมทุน 

Budget estimation and control for product development project. Risk 
analysis. Cash flow analysis. Product pricing. Sales prediction. Return on investment. 
Profit and break even point. 
 
612 422 การออกแบบการทดลองส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
 (Experimental Design for Food Product Development) 
 วิชาบังคับก่อน : 612 201  สถิติส าหรับเทคโนโลยีอาหาร                                                             
 หลักการและความสําคัญของการออกแบบการทดลองสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ตัวแปรสูตรและกระบวนการแปรรูปอาหาร การคัดเลือกตัวแปร การวางแผนการทดลอง 
แบบจําลองสูตรอาหาร การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ การประยุกต์แผนการทดลองและวิธีการทาง
สถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได๎แกํ การทดลองทีละปัจจัย การทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดลอง
แบบผสม แบบหุํนเส๎นตรง การวิเคราะห์สมการถดถอย การวิเคราะห์หลายตัวแปร การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ โปรแกรมเชิงเส๎นตรง การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และพื้นผิวตอบสนอง 

Principle and significance of experimental design for food product 
development. Food recipe and processing variables. Variables screening. Experimental 
design. Food recipe model. Statistical significance testing. Applications of experimental 
design and statistical methods in product development including single factor 
experiment. Factorial experiment, mixture design, linear model, regression analysis, 
correlation analysis, multivariate analysis, linear programming, principal component 
analysis and response surface methodology. 
 
612 424 การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์    3(3-0-6) 
 (Product Development Management) 
 วิชาบังคับก่อน : 612 322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 
   612 323 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 

หลักการจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฐานความรู๎สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
กําหนดจุดตัดสินใจที่สําคัญ งบประมาณและข๎อจํากัด การจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
องค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Principle of product development management. Knowledge base for 
product development. Critical decision points. Budget and constraint. Product 
development process management. Product development organization. 
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612 426 การออกแบบและเศรษฐศาสตร์โรงงานอาหาร   3(3-0-6) 
 (Food Plant Design and Economics) 

ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการวางผังโรงงานอาหาร การออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช๎ 
ข๎อกําหนดทางด๎านการสุขาภิบาล และการเลือกวัสดุที่ ใช๎ในโรงงานอาหาร หลักการออกแบบ
กระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบปฏิบัติการเฉพาะหนํวยเพื่อลดการใช๎พลังงานและ
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม การประเมินต๎นทุนการผลิตและกําไรระบบการผลิตที่ผํานการออกแบบ 

Fundamentals of food plant layout, equipment and utility design, basic 
sanitation requirements and material selection for food manufacture. Principles of 
process design in food industry. Design of unit operation to minimize energy 
consumption and environmental impacts. Production cost and profit evaluation of 
designed processing system. 
 
612 431 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management for Food Industry) 
ความสําคัญของโลจิสติกส์และการจัดการโซํอุปทานที่มีผลตํอธุรกิจอุตสาหกรรม 

บทบาทของโลจิสติกส์และการจัดการโซํอุปทานในเศรษฐกิจและองค์การ หลักการจัดการโชํอุปทาน
และโลจิสติกส์ สมรรถนะการปฏิบัติการโซํอุปทาน ตัวชี้วัดสมรรถนะโซํอุปทาน การจัดการให๎โลจิ
สติกส์มีประสิทธิผล โลจิสติกส์ระดับโลก และการเทียบเคียง การจัดการโซํอุปทานและโลจิสติกส์
สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ต๎นทุนโลจิสติกส์ การคิดต๎นทุนกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกส์  

Importance of logistics and supply chain management on industrial 
business. Roles of logistics and supply chain management in economy and 
organization. Principles of logistics and supply chain management. Supply chain 
operational performance. Supply chain performance measures. Organizing for effective 
logistics. Global logistics and benchmarking. Supply chain management and logistics for 
food industry. Logistics cost. Activity based costing in logistics management. 
 
612 432 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 

(Cost Analysis and Budgeting for Food Industry)    
 หลักการทางบัญชีพื้นฐาน  การวิเคราะห์ต๎นทุนและคําใช๎จําย การวางแผนและการ
ควบคุมต๎นทุนการผลิต  การจัดสรรต๎นทุน  การคิดต๎นทุนฐานกิจกรรม ต๎นทุนมาตรฐานและการบัญชี
ต๎นทุน การจัดทํางบประมาณและวิเคราะห์ต๎นทุนสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

Principles of basic accounting. Cost and expenditure analysis. Production 
cost planning and controlling. Cost allocation. Activity-based costing. Standard cost and 
cost accounting. Budgeting and cost analysis for food industry.  
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612 433 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์โครงการส าหรับ  2(2-0-4) 

อุตสาหกรรมอาหาร       
 (Engineering Economy and Project Analysis for Food Industry) 
 แนวคิดทางด๎านเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน แนวความคิดเกี่ยวกับต๎นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
คําของเงินตามเวลา คําเสื่อมราคา การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กํอนและหลังหักภาษี การศึกษา
การทดแทน การตัดสินใจภายใต๎ความเสี่ยงและความไมํแนํนอน การวิเคราะห์จุดค๎ุมทุน การวิเคราะห์
และประเมินเลือกโครงการสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
Basic economic concepts. Cost concept for decision making. Time value of money. 
Depreciation. Before-tax and after-tax economic analysis. Replacement studies. 
Decision making under risk and uncertainty. Breakeven analysis. Project analysis and 
evaluation for food industry. 
 
612 434 เทคโนโลยีอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็ง   2(2-0-4) 

(Chilled and Frozen Food Technology)  
การผลิตอาหารแชํเย็นและอาหารแชํเยือกแข็ง ระบบทําความเย็น ปัจจัยที่มีผลตํอ

คุณภาพและอายุการเก็บของอาหารแชํเย็นและอาหารแชํเยือกแข็ง 
Production of chilled and frozen food. Cooling systems. Factors influencing 

quality and shelf life of chilled and frozen food. 
 
612 435 การจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 

(Quality Management for Food Industry)    
 แนวคิดพื้นฐานทางด๎านคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม การประยุกต์ใช๎เครื่องมือ
ทางสถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องมือคุณภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยําง
ตํอเนื่อง ปัญหาทางคุณภาพและวิธีการแก๎ไขปัญหาสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ต๎นทุนคุณภาพ ซิกส์ 
ซิกมํา ไคเซ็น 

Basic concepts of quality. Total quality management. Statistical tool  
applications for quality control. Quality tools for continuous quality improvement. 
Quality problems and solving for food industry. Cost of quality. Six sigma. Kaizen. 
 
612 438 การจัดการธุรกิจอาหาร     3(3-0-6) 

(Food Business Management) 
ธุรกิจอาหารที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทย สถานการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์

อาหารไทยในตลาดโลก การสร๎างและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู๎ประกอบการในระดับเล็กและ
กลาง หลักการทั่วไปในการเขียนแผนธุรกิจ แหลํงทุน การวางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจกํอนการลงทุน 
การจัดตัง้ธุรกิจอาหาร สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการค๎าอาหาร  

Successful food businesses in Thailand. Current situation of Thai food 
products in global market. Concept creation and development for small and medium 
entrepreneurs. General principles for writing business plan. Funding sources. Business 
planning and analysis before investment. Setting of food business. Current situation in 
food trading.  
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612 441 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการควบคุมคุณภาพ  2(1-3-2)  

(Sensory Evaluation for Quality Control) 
เงื่อนไข  เรียนรายวิชา 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาท     
           สัมผัสมาก่อน โดยมีผลการประเมินผลปลายภาคแล้ว แต่ไม่จ าเป็นต้อง 
           สอบผ่าน 
หลักในการควบคุมภาพผลิตภัณฑ์อาหาร การประยุกต์การประเมินคุณภาพทางประสาท

สัมผัสสําหรับการควบคุมวัตถุดิบ  คุณภาพอาหารระหวํางกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท๎าย 
Principles of food quality control.  Applications of sensory evaluation for 

controlling raw materials, food quality during processing and finished product. 
 
612 442 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับการปรุงอาหารไทย 2 2(1-3-2) 

(Sensory Evaluation for Thai Food Cooking  II) 
เทคนิคการปรุงอาหารไทย การฝึกฝนผู๎ชิมเพื่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ของอาหารไทยบางชนิด เนื้อหาแตกตํางจากรายวิชา 612 347 การประเมินด๎วยประสาทสัมผัส
สําหรับการปรุงอาหารไทย 1         

Thai food cooking techniques. Panelist training for sensory quality of 
selected Thai foods. The content of the course is not the same as 612 347 Sensory 
Evaluation for Thai Food Cooking  I. 
 
612 444 ระบบคุณภาพไอเอสโอ 9000 ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 

(ISO 9000: Quality System for Food Industry) 
ข๎อกําหนดตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 9000 การจัดทําคํูมือคุณภาพ ระบบเอกสาร  การ

ตรวจสอบภายใน การแก๎ไขและการนํามาใช๎ 
Requirements in ISO 9000 standard. Quality manual preparation. Document 

system. Internal audit. Corrective action and implementation. 
 
612 445 การประเมินด้วยประสาทสัมผัสเพื่อศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 2(1-3-2) 
 (Sensory Evaluation for Shelf Life Study of Food) 

เงื่อนไข  เรียนรายวิชา 612 342 วิทยาศาสตร์และการประเมินอาหารด้วยประสาท    
           สัมผัสมาก่อน โดยมีผลการประเมินผลปลายภาคแล้ว แต่ไม่จ าเป็นต้อง 
           สอบผ่าน 
การเสื่อมเสียของอาหาร หลักการเบื้องต๎นในการประเมินอายุการเก็บของอาหาร การ

ประยุกต์การประเมินด๎วยประสาทสัมผัสในการศึกษาอายุการเก็บของอาหาร  
Food spoilage.  Principle of shelf life evaluation of food. The application of 

sensory evaluation for shelf life study of food. 
 
612 451 วัตถุเจือปนอาหาร     3(3-0-6) 
 (Food Additives)  
 ชนิด สมบัติและข๎อกําหนดของวัตถุเจือปนอาหาร การประยุกต์วัตถุเจือปนอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหาร กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข๎องกับวัตถุเจือปนอาหาร 

Types of food additive, properties and specifications. Applications of  food 
additives in the food industry. Related standards and regulations for food additives. 
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612 461 เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อในอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 

(Packaging Technology in Food Industry)  
ชนิดและสมบัติของวัสดุบรรจุ ความสัมพันธ์ระหวํางภาชนะบรรจุและคุณภาพของ

อาหาร กระบวนการบรรจุ การเลือกภาชนะบรรจุและวิธีการบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 
Types and properties of packaging materials. Relationship between 

packaging and food quality. Packaging processes. Selection of packages and packaging 
methods for food products. 
 
612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    3(3-0-6) 
 (Post Harvest Technology) 

ความสําคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว นิยามของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การ
สูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีความบริบูรณ์ การเก็บเกี่ยวและผลของปัจจัยกํอนการเก็บเกี่ยวที่
มีตํอคุณภาพของผลิตผล การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและทางเคมีของผลิตผลภายหลังการเก็บ
เกี่ยว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม๎และธัญชาติ การควบคุมโรคและแมลง การบํมผลไม๎ การ
บรรจุและการขนสํง การเกษตรดีที่เหมาะสม ตัวอยํางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก และผลไม๎เมือง
ร๎อน 

Significance of post harvest technology. Definition of post harvest 
technology. Post harvest losses. Maturity indices. Harvesting and impact of pre-
harvesting factors on quality of fresh produces. Physiological and chemical changes in 
fresh produce after harvesting. Post harvest technology of vegetables, fruits and 
cereals. Disease and pest control. Ripening of fruits. Packaging and transportation. Good 
agricultural practices. Examples of post harvest technology for tropical fruits and 
vegetables. 
 
612 463 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   1(0-3-0) 

(Post Harvest Technology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  * 612 462  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
Experiments related to topics in 612 462 Post Harvest Technology.  

 
612 466 เทคโนโลยีใหม่ส าหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร   3(3-0-6) 

(Novel Technology for Food Processing) 
การประยุกต์เทคโนโลยีใหมํสําหรับกรรมวิธีแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีความดันสูง 

สนามไฟฟูาความตํางศักย์สูงแบบเป็นชํวง คลื่นเสียงความถี่สูง คลื่นไมโครเวฟ ความร๎อนจากโอห์มิก 
คลื่นวิทยุ และเทคโนโลยีใหมํอื่นๆ  

Application of novel technologies for food processing. High pressure 
technology. Pulsed electric field. Ultrasound. Microwave. Ohmic heating. Radio 
frequency. Other novel technologies. 
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612 468 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม    2(2-0-4) 

(Dairy Products Technology) 
สมบัติทางเคมีและกายภาพของนม กระบวนการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม อิทธิพล

ของกระบวนการแปรรูปตํอคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม 
Chemical and physical properties of milk. Dairy and dairy products 

processing. Effects of dairy processing on quality of dairy products.  
 
612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค   2(2-0-4) 

(Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology) 
การแปรรูปผลไม๎และผักตัดแตํงพร๎อมบริโภค อิทธิพลของกระบวนการตํอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษา การตลาดของผลิตภัณฑ์ผลไม๎และผักตัดแตํงพร๎อมบริโภค 
Processing of fresh-cut vegetables and fruits. Effect of processing on product 

quality. Storage. Marketing of fresh-cut fruits and vegetables. 
 
612 471 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค  1(0-3-0) 

(Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :   * 612 470 เทคโนโลยีผลไม้และผักตัดแต่งพร้อมบริโภค 

 * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา  612 470 เทคโนโลยีผลไม๎และผักตัดแตํงพร๎อม

บริโภค  
Experiments related to topics in 612 470 Fresh-Cut Fruits and Vegetables 

Technology.  
 
612 474 เทคโนโลยีเบเกอรี่     3(3-0-6) 

(Bakery Technology) 
การแบํงประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่   วัตถุดิบ วัตถุเจือปน

อาหาร และการแสดงสูตรสํวนผสมสําหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  การวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  กระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และปฎิบัติการเฉพาะหนํวยทางด๎านเบ
เกอรี่   การบรรจุ การเสื่อมเสียและการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  การ
สุขาภิบาลโรงงานเบเกอรี่   การจัดการผลิตและการตลาดของสินค๎าประเภทเบเกอรี่        

Classification and characteristics of bakery products.  Raw materials, food  
additives and formula expression for bakery products.  Analysis for qualities of raw 
materials and bakery products.  Bakery processing, equipments, machinery and unit 
operations.  Packaging, deterioration and shelf life evaluation of bakery products.  
Bakery plant sanitation. Production management and marketing of bakery commodity.   
 
612 475 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ   1(0-3-0) 

(Bakery Technology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  * 612 474  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 474 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ  
Experiments related to topics in 612 474  Bakery Technology.  
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612 476 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร   2(2-0-4) 

(Culinary Science and Technology) 
การเตรียมวัตถุดิบอาหารและเทคนิคในการประกอบอาหาร  หลักในการจัดบริการ

อาหาร  การนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาประยุกต์ใช๎กับการประกอบอาหารและการ
จัดบริการอาหาร  การนําหลักการด๎านการประกอบอาหารมาประยุกต์ใช๎ในอุตสาหกรรมอาหาร 

Food raw material preparation and cooking techniques.  Principles of food 
service and catering.  Application of food science and technology in food cooking, 
service and catering.  Application of culinary principles in food industry. 
 
612 477 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร  1(0-3-0) 

(Culinary Science and Technology Laboratory) 
การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 476  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการ 

ประกอบอาหาร 
Experiments related to topics in 612 476 Culinary Science and Technology. 

 
612 480 เทคโนโลยีขนมหวาน และ ขนมขบเคี้ยว   2(2-0-4) 

(Confectionery and Snack Technology) 
สมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตขนมหวานและขนมขบเค้ี ยว 

กระบวนการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา และการตลาด  ของผลิตภัณฑ์ขนมหวานและขนมขบ
เค้ียวชนิดตําง ๆ  

Properties and composition of raw materials for confectionery and snack 
production. Processing, packaging, storage and marketing of confectionery and snack 
products.  
 
612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง    3(3-0-6) 
 (Fishery Products Technology) 

ชนิดและโครงสร๎างของสัตว์น้ํา องค์ประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและการ
เสื่อมเสียของสัตว์น้ํา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ซูริมิและผลิตภัณฑ์จากซูริมิ ผลพลอยได๎จาก
ผลิตภัณฑ์ประมง การบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ์ประมง  

Type and structure of aquatic animals. Chemical compositions. Quality 
changes and spoilage of aquatic animals. Fishery products processing. Surimi and 
surimi-based products. Fishery by-products. Packaging for fishery products. 

 
612 483 ปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง   1(0-3-0)
 (Fishery Products Technology Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน :  * 612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
* อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิชา 612 482 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
Experiments related to topics in 612 482 Fishery Products Technology. 
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612 484 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับกาแฟ  1(0-3-0) 

(Sensory Panel Training for Coffee) 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส และดัชนีทางเคมีของกาแฟ การฝึกฝนผู๎ประเมินเพื่อการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกาแฟ 
Sensory quality and chemical index of coffee. Panelist training for sensory 

quality evaluation of coffee. 
 
612 485 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม 1(0-3-0)  

(Sensory Panel Training for Milk and Milk Products) 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส และดัชนีทางเคมีของนมและผลิตภัณฑ์นม การฝึกฝนผู๎

ประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของนมและผลิตภัณฑ์นม 
Sensory quality and chemical index of milk and milk products. Panelist 

training for sensory quality evaluation of milk and milk products. 
 
612 486 การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับข้าว  1(0-3-0) 

(Sensory Panel Training for Rice) 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส และดัชนีทางเคมีของข๎าว การฝึกฝนผู๎ประเมินเพื่อการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข๎าว 
Sensory quality and chemical index of rice. Panelist training for sensory 

quality evaluation of rice. 
 
612 487  การฝึกผู้ประเมินด้วยประสาทสัมผัสส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1(0-3-0) 

(Sensory Panel Training for Alcoholic Beverages) 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส และดัชนีทางเคมีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การฝึกฝนผู๎

ประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
Sensory quality and chemical index of alcoholic beverages. Panelist training 

for sensory quality evaluation of alcoholic beverages. 
 
612 491 สัมมนา      1(0-2-1) 

(Seminar)  
การเตรียมและการเสนอหัวข๎อที่นําสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สํงรายงานตาม

หัวข๎อที่นําเสนอ  
Preparation and presentation of an interesting topic in food technology. 

Submission of report on the topic of presentation.  
 
612 492 โครงงานวิจัย 1     1(0-3-0) 
 (Research Project I)  
 การเลือกหัวข๎องานวิจัย การเตรียมและนําเสนอโครงรํางงานวิจัย 
 Selection of a research topic. Preparation and presentation of a research 
proposal. 
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612 493 โครงงานวิจัย 2     2(0-6-0) 
 (Research Project II)  
 วิชาบังคับก่อน : 612 492 โครงงานวิจัย 1  

และมีผลการศึกษาเป็นระดับ ในรายวิชา 600 114 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
การวิจัยด้านอาหาร 

การดําเนินการวิจัย การนําเสนอแบบปากเปลํา การเขียนรายงานโครงงานวิจัยในหัวข๎อที่
ได๎นําเสนอแล๎วในรายวิชา 612 492 โครงงานวิจัย 1  

Research conducting. Oral presentation. Writing a research project report on 
the topic proposed in 612 492 Research Project I. 
 
612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1  2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Food Science and Technology I) 
 หัวข๎อที่กําลังเป็นที่สนใจในด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 Current topics in food science and technology. 
 
 
612 495 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Food Science and Technology II) 

หัวข๎อที่กําลังเป็นที่สนใจในด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เนื้อหาแตกตํางจาก
รายวิชา 612 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1 

Current topics in food science and technology. The content of the course is 
not the same as 612 494 Selected Topics in Food Science and Technology I. 
 
612 496 การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร   4(0-12-0) 
 (Food Industrials Problem Solving ) 

การเรียนรู๎ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์เพื่อสรุปปัญหา การตั้ง
สมมุติฐานของปัญหา การวิจัยเพื่อแก๎ปัญหา การจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ 

Problem learning in the food industries. Analysis to conclude the problems. 
Problem hypothesizing.  Research for problem solving. Report preparation for 
presentation. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
613 201 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพ  3(2-2-5) 
 (Introduction to Computers for Biotechnology) 
 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช๎
โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นในงานเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Introduction to computers. Computer programming techniques. The 
applications of necessary computer programs in biotechnology. 
 
613 202 สถิติส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ   3(2-2-5) 
 (Statistics for Biotechnology Students)  
 ความนําจะเป็น การแจกแจงความนําจะเป็นแบบตํางๆ วิธีการเลือกตัวอยําง การ
ประมาณ การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยอยํางงํายและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
และการวางแผนการทดลอง การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิเคราะห์งานทางด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Probability. Probability distributions. Sampling methods. Estimation. 
Hypothesis testing. Simple regression and correlation. Analysis of variance and 
experimental design. Utilization of computer programs for biotechnology analysis. 
 
613 300 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   1(1-0-2) 
 (Information Technology in Bioscience)    
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
 ประเภทและแหลํงข๎อมูลตํางๆของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งตีพิมพ์แบบปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิและตติยภูมิ การสืบค๎นสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ การค๎นหาข๎อมูลและงานวิจัยด๎านตํางๆที่
เกี่ยวข๎องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมศาสตร์โดยการใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษา
หรือเทคโนโลยีสําหรับการสืบค๎น    

Various types and sources of scientific publications. Primary, secondary, and 
tertiary publications. Research for scientific publications. Research for information and 
research studies in sciences, biotechnology, and engineering utilizing printed media, 
study aids or technologies. 
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613 301 โครงสร้างและการท างานของเซลล์    3(3-0-6) 
 (Cell Structures and Functions) 
 วิชาบังคับก่อน : 512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 
   513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 
 เทคนิคพื้นฐานในการศึกษาโครงสร๎างและการทํางานของเซลล์ โครงสร๎างและหน๎าที่ของ
ออร์แกเนลล์ตํางๆ การประกอบตัวของชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตของเซลล์และการแบํงเซลล์ การ
เคลื่อนที่ของเซลล์ โครงรํางของเซลล์ การสื่อสารและการสํงสัญญาณระหวํางเซลล์ พันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุลของยูคาร์รีโอท ระบบการสํงผํานสาร เซลล์ของระบบภูมิค๎ุมกัน เซลล์มะเร็ง การแกํของเซลล์ 
การตายของเซลล์ที่มีการโปรแกรมไว๎แล๎ว 
 Basic techniques for studying structures and functions of cells. Structures 
and functions of organelles. Assembly of biological macromolecules. Cell growth and 
division. Cell motility. Cytoskeleton. Cell communication and signaling. Molecular 
genetics of eukaryotes. Transport systems. Immune cells. Cancer cells. Cell aging. 
Programmed cell death. 
 
613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4) 

(Instrumental Analysis in Biotechnology) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 
 หลักการ เครื่องมือและการประยุกต์วิธีวิเคราะห์แบบตํางๆ ที่ใช๎ในเทคโนโลยีชีวภาพ 
ประกอบด๎วยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลตวิซิเบิลและอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี 
ฟลูออโรเมตรีและฟอสโฟริเมตรี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ แมสสเปกโทรเมตรี เทคนิคทางโคร
มาโทกราฟี แก๏สและลิควิดโครมาโทกราฟฟี เทคนิคทางอิเลคโตรโฟเรซิส เทคนิคทางไมโครสโคปี 
กล๎องจุลทรรศน์และกล๎องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบตําง ๆ 
 Principles, equipment, and applications of various analytical techniques in 
biotechnology including spectroscopy techniques, ultraviolet visible and infrared 
spectrophotometry, fluorometry and phosphorimetry, nuclear magnetic resonance, 
mass spectrometry, chromatography techniques, gas and liquid chromatography, 
electrophoretic techniques, microscopic techniques, light microscopes and electron 
microscopes. 
 
613 303 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1(0-3-0) 
 (Instrumental Analysis in Biotechnology Laboratory)  
 วิชาบังคับก่อน : 513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 
                * 613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
                 * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 613 302 การวิเคราะห์ด๎วยเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  
 Experiments related to the contents of 613302 Instrumental Analysis in 
Biotechnology. 
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613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1   2(2-0-4)  

(Unit Operations in Biotechnology I) 
 วิชาบังคับก่อน : 621 211 การค านวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  
 กระบวนการสมดุลของสภาวะของสาร กลศาสตร์ของของไหล การถํายเทความร๎อนและ
มวล การลดขนาด การผสม การทําความเย็น การทําให๎แห๎ง 

Balanced processes of material states. Fluid mechanics. Heat and mass 
transfer. Size reduction. Mixing. Refrigeration. Drying. 
 
613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1(0-3-0) 
 (Unit Operations in Biotechnology Laboratory I)                 

วิชาบังคับก่อน : * 613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา 613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 1  
 มีการศึกษานอกสถานที่  
 Experiments related to the contents of 613 311 Unit Operations in 
Biotechnology I.  
 Field trips required. 
 
613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   2(2-0-4) 
 (Unit Operations in Biotechnology II) 
 วิชาบังคับก่อน : 613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
 การกรอง การระเหย การตกตะกอน การฟลูอิไดซ์ การปั่นเหวี่ยง การละลาย การตกผลึก 
การแลกเปลี่ยนและการดูดซึมสาร การกลั่นและการสกัดสาร     
 Filtration. Evaporation. Sedimentation. Fluidization. Centrifugation. Solution. 
Crystallization. Exchange and absorption. Distillation and extraction. 
 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2  1(0-3-0) 
 (Unit Operations in Biotechnology Laboratory II) 

วิชาบังคับก่อน :         613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
              เทคโนโลยีชีวภาพ 1 

                * 613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
                * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา 613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 2  
 มีการศึกษานอกสถานที่       
 Experiments related to the contents of 613 313 Unit Operations in 
Biotechnology II.  
 Field trips required. 
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613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ     3(3-0-6) 
 (Biochemical Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 
                 * 621 211 การค านวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 จลนศาสตร์ของเอนไซม์และการเจริญของจุลินทรีย์ การใช๎ซับสเตรตและการสร๎าง
ผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ ประเภทของถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การทําให๎ปลอดเชื้อ ระบบการหมักแบบ
ตํางๆ การให๎อากาศและการกวน  อุปกรณ์และระบบควบคุม การแยกผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการหมัก
และการทําให๎บริสุทธิ์ 
 Enzyme kinetics and microbial growth. Substrate consumption and product 
formation of microbes. Bioreactor types. Sterilization. Various fermentation systems. 
Aeration and agitation. Instrument and control system. Separation and purification of 
fermented products. 
 
613 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ    1(0-3-0) 
 (Biochemical Engineering Laboratory)  
 วิชาบังคับก่อน : 518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 

* 613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 

Experiments related to the contents of 613 315 Biochemical Engineering.  
Field trips required. 

 
613 321 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ    2(2-0-4) 
 (Biocatalyst Technology) 
 วิชาบังคับก่อน :  513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 
 จลนศาสตร์เอนไซม์ประยุกต์ การผลิตตัวเรํงชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม ชนิดและ
คุณสมบัติของตัวเรํงชีวภาพที่ใช๎ในอุตสาหกรรม การตรึงตัวเรํงชีวภาพและเซลล์ ไบโอเซนเซอร์ การ
ทํางานของตัวเรํงชีวภาพในตัวทําละลายอินทรีย์ การประยุกต์ใช๎ตัวเรํงชีวภาพในอุตสาหกรรมตํางๆ 
 Applied enzyme kinetics. Biocatalyst production in industrial scale. Types 
and properties of biocatalysts used in industry. Biocatalyst and cell immobilization. 
Biosensors. Performance of biocatalysts in organic solvents. Application of biocatalysts 
in various industries. 
 
613 322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ    1(0-3-0) 
 (Biocatalyst Technology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
   * 613 321 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 321 เทคโนโลยีตัวเรํงชีวภาพ    
 Experiments related to the contents of 613 321 Biocatalyst Technology. 
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613 331 เทคโนโลยีเซลล์และเน้ือเยื่อพืช    2(2-0-4) 
 (Plant Cell and Tissue Technology) 
 วิชาบังคับก่อน :  512 102  ชีววิทยาทั่วไป 2  
 องค์ประกอบพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช หลักและวิธีการเพาะเลี้ยง
เซลล์และเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง การขยายพันธุ์พืชเชิงพาณิชย์ด๎วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การ
ผลิตและการคัดเลือกสายพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติที่ต๎องการ การปรับปรุงสายพันธุ์ด๎วยวิธีทางพันธุ
วิศวกรรม ผลิตภัณฑ์จากเซลล์และเนื้อเยื่อพืช การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชในหลอดทดลอง 
 Basic components of plant cell and tissue culture. Principles and methods 
in in vitro plant cell and tissue culture. Commercial plant propagation by tissue culture. 
Production and selection of plant cultivars with desired properties. Strain improvement 
by genetic engineering. Products from plant cells and tissues. In vitro germplasm 
preservation. 
 
613 332 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์และเน้ือเยื่อพืช   1(0-3-0) 
 (Plant Cell and Tissue Technology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 613 331 เทคโนโลยีเซลล์และเน้ือเยื่อพืช 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 331 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช  
 มีการศึกษานอกสถานที่    

Experiments related to the contents of 613 331  Plant Cell and Tissue 
Technology.  
 Field trips required. 
 
613 333 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์     2(2-0-4) 
 (Animal Cell Technology) 
 วิชาบังคับก่อน :  512 102  ชีววิทยาทั่วไป 2  

หลักการพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ประกอบด๎วยอุปกรณ์เครื่องมือและการวางผัง
ในห๎องปฏิบัติการ วิธีการทําไร๎เชื้อและเทคนิคปลอดเชื้อ อาหารเลี้ยงเซลล์ ชีววิทยาและ
สภาพแวดล๎อมของเซลล์เพาะเลี้ยง การเตรียมเซลล์ปฐมภูมิและการสร๎างเซลล์ไลน์ เทคนิคพื้นฐาน
การศึกษาเซลล์เพาะเลี้ยง การเก็บรักษาเซลล์ไลน์ การทําโคลนนิ่ง การควบคุมคุณภาพเซลล์ไลน์ การ
ปูองกัน การตรวจจับและกําจัดสิ่งปนเปื้อน ในเซลล์ไลน์ การประยุกต์ใช๎เซลล์สัตว์ในการตรวจสอบ
ความเป็นพิษตํอเซลล ์

Basic principles of animal cell culture involving equipment; and layout of 
the laboratory. Sterilization and aseptic technique. Culture media. Biology and 
environment of cultured cells. Preparation of primary cell culture and establishment of 
cell line. Basic techniques in cell culture study. Maintenance of cell line. Cloning 
technique. Quality control of cell line.  Prevention, detection and contamination 
removal in cell line. Application of animal cells for cytotoxicity assay. 
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613 334 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์    1(0-3-0) 

(Animal Cell Technology Laboratory ) 
 วิชาบังคับก่อน : 613 333  เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ 
   *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 333 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ 
 Experiments related to the contents of 613 333 Animal Cell Technology. 
 
613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์    3(3-0-6) 
 (Applied Molecular Genetics) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 
   518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 
 โครงสร๎างของดีเอ็นเอ การจําลองตัวของดีเอ็นเอ การปรับปรุงและการตัดดีเอ็นเอ การ
ซํอมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของยีน กระบวนการกํอกลายพันธุ์ พลาสมิดและทรานส์
โปซอน การถํายทอดสารพันธุกรรมโดยวิธีทรานส์ฟอร์เมชัน คอนจูเกชัน และทรานส์ดักชัน รีคอม
บิเนชั่นของดีเอ็นเอ พันธุศาสตร์ของแบคเทอริโอฟาจ หลักการและเทคนิคในการโคลนยีน เอนไซม์ที่
ใช๎ในการโคลนยีน ระบบพาหะในการโคลนยีนและเซลล์เจ๎าบ๎าน เทคนิคในการสร๎างโคลนของยีนและ
การคัดเลือกยีนที่ถูกโคลน การจัดการการแสดงออกของยีนในโปรคาริโอต การผลิตโปรตีนจากยีนที่
ถูกโคลน การกํอกลายพันธุ์เฉพาะที่และวิศวกรรมโปรตีน การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกโดยวิธีทางเคมี 
การหาลําดับนิวคลีโอไทด์ การไฮบริไดเซชันของกรดนิวคลีอิก ปฏิกิริยาลูกโซํพอลิเมอเรส (พีซีอาร์) ชี
วสารสนเทศ การนําพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลไปประยุกต์ใช๎ในพืชและสัตว์ที่ดัดแปลงพันธุกรรม ยีน
บําบัด ความปลอดภัยในด๎านเทคโนโลยีการตัดตํอยีน 
 DNA structure. DNA replication. DNA modification and restriction. DNA repair. 
Control of gene expression. Mutagenesis. Plasmids and transposons. Gene transfer via 
transformation, conjugation, and transduction. DNA recombination. Genetics of 
bacteriophage. Principles and techniques for gene cloning. Enzymes used in gene 
cloning. Cloning vectors and host systems. Techniques in constructing and selecting 
cloned genes. Manipulation of gene expression in prokaryotes. Heterologous protein 
production.Site-directed mutagenesis and protein engineering. Chemical synthesis of 
nucleic acids. Nucleotide sequencing. Nucleic acid hybridization. Polymerase Chain 
Reaction (PCR). Bioinformatics. Applications of molecular genetics in transgenic plants 
and animals. Gene therapy. Safety in recombinant DNA technology.   
 
613 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์   1(0-3-0) 
 (Applied Molecular Genetics Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน  
   518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
   * 613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์         

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
 Experiments related to the contents of 613 341 Applied Molecular Genetics. 
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613 351 การเตรียมน้ าและบ าบัดน้ าเสีย     3(3-0-6) 
 (Water and Wastewater Treatment)  
 วิชาบังคับก่อน : 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 

หลักการเตรียมน้ําเพื่อใช๎ในโรงงานอุตสาหกรรม กรรมวิธีบําบัดและการจัดการน้ําเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบําบัดของเสียตํางๆ 
 Principles of water treatment for industrial use. Treatment and management 
of industrial wastewater. Various types of waste treatment technology. 
 
613 352 ปฏิบัติการการเตรียมน้ าและบ าบัดน้ าเสีย   1(0-3-0) 
 (Water and Wastewater Treatment Laboratory)                     
 วิชาบังคับก่อน : * 613 351 การเตรียมน้ าและบ าบัดน้ าเสีย 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้   
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 351 การเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย  
 มีการศึกษานอกสถานที่   

Experiments related to the contents of 613 351 Water and Wastewater 
Treatment.  
 Field trips required. 
 
613 353 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4) 
 (Environmental Toxicology) 

หลักการของพิษวิทยาโดยทั่วไป ปญหาและผลกระทบจากพิษวิทยาสิ่งแวดลอม กลไก
ความเปนพิษของสารพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบของสารพิษตํอระบบของรางกาย คุณสมบัติของ
สารพิษ และการควบคุมความเปนพิษของสาร 
 General principles of toxicology. Problems and impacts of environmental 
toxicology. Toxicity mechanisms of toxic substances in the environment. Effects of 
toxins to human body system. Properties of toxic substances and toxicity control. 
 
613 354  เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี    3(3-0-6)   
              (Biochemical Fuel Cells Technology) 
 พื้นฐานไฟฟูาเคมีและชีวเคมีสําหรับเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี หลักการ รูปแบบและลักษณะ
ของเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย์ (เอ็มเอฟซี) เซลล์เช้ือเพลิงอิเลกโทรไลซีส (เอ็มอีซี) เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการตรวจวัดไฟฟูาและคําพลังงานที่ได๎จากเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี หนํวยวัดคําทางไฟฟูาเคมี 
จลนพลศาสตร์และการถํายโอนมวลในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ โพลาไรเซชั่นและไซคลิกโวลแทมเมทรี 
ปัจจัยและผลกระทบที่สํงผลตํอการทํางานของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ การเรํงปฏิกิริยาการทํางาน
เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช๎งานและความก๎าวหน๎าเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์    

Basic electrochemistry and biochemistry for biochemical fuel cells. Principles, 
types and characteristics of Microbial fuel cells (MFC). Microbial electrolysis cells (MEC). 
Equipment and device for bio-electricity and energy determination. Unit of chemical 
electricity. Kinetics and mass transfer in MFC. Polarization and Cyclic – voltrammetry. 
Factors and effects on MFC working. Activation of MFC. Applications and Advance in 
MFC. 
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613 361 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร    3(3-0-6) 
 (Biotechnology in Agro-Industry)  
 วิชาบังคับก่อน :  518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 

* 613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ์อาหารหรือสารปรุงแตํงที่เกิดจากกระบวนการ
หมักด๎วยจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและอาหาร
เสริมจากชีวมวล โปรตีนเซลล์เดี่ยว ไขมันจากจุลินทรีย์ กัม วิตามิน กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน สารปรุง
แตํงและสารให๎กลิ่นรสที่ประยุกต์ใช๎ในอาหาร ผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารหมักพื้นบ๎าน น้ํามันและ
ไขมัน และผลิตภัณฑ์พลอยได๎จากอุตสาหกรรมเหลํานี้  มีการทัศนศึกษา  
 Industries involving food products and additives produced from microbial 
fermentation and biotechnological processes. Production and processing of food 
products and food supplements  from biomass, single cell proteins, microbial fats, 
gums, vitamins, organic acids, amino acids, food additives and flavor enhancing agents 
added in food, diary products and traditional fermented foods, oils and fats, and by-
products obtained from these industries. Field trips included. 
 
613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    2(2-0-4) 
 (Alcoholic Beverage Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : * 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 
     518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 วิทยาการเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัตถุดิบ เทคโนโลยี 
กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช๎ผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ปัจจัยและเทคนิคในการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กฎหมายควบคุมและการตลาดของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์     
 Science of alcohol. Alcohol beverage types, raw materials, technology, 
production processes and instruments used for alcoholic beverage production.   
Factors and techniques in production and quality control. Alcoholic beverage industry. 
Regulatory laws and marketing for alcoholic beverages. 
 
613 363 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   1(0-3-0) 
 (Alcoholic Beverage Technology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

มีการศึกษานอกสถานที่   
 Experiments  related  to  the contents  of 613 362 Alcoholic Beverage 
Technology.  
 Field trips required. 
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613 364 พลังงานชีวภาพ     2(2-0-4) 
 (Bio-Energy) 

วิชาบังคับก่อน : * 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน  
      518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
พลังงานชีวภาพ เชื้อเพลิงเหลวและแก๏สเชื้อเพลิง พลังงานชีวมวล แอลกอฮอล์เชื้อเพลิง 

แก๏สโซฮอล์ ไบโอดีเซล แก๏สชีวภาพ พลังงานไฮโดรเจน ไฟฟูาและเชื้อเพลิงจุลินทรีย์ วัตถุดิบ 
เครื่องจักร การผลิตและผลกระทบของการผลิตพลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์พลอยได๎ การนําเสนอ
และรายงานความก๎าวหน๎าด๎านพลังงาน 

Bio-energy, liquid and gaseous fuels, biomass energy, fuel alcohols, gasohol,  
biodiesel, biogas, hydrogen energy, microbial electricity and fuels. Raw materials, 
machines, production and impacts of production of bio-energy and their byproducts. 
Energy presentations and progress reports. 
 
613 365 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช    3(3-0-6) 
 (Natural Products from Plants) 
 วิชาบังคับก่อน : 513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสารทุติยภูมิจากพืช สารประกอบฟีโนลิค ฟลาโวนอยด์ แทนนิน 
อัลคาลอยด์ และเทอพีนอยด์ สารต๎านอนุมูลอิสระ การผลิตสารทุติยภูมิในพืช การสกัด การทําให๎
บริสุทธิ์ การตรวจหาโครงสร๎างและตรวจสอบสมบัติเชิงชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช 
การนํามาประยุกต์ใช๎ในการแพทย์และโภชนาการ พร๎อมทั้งยกตัวอยํางจากรายงานวิจัยที่นําสนใจใน
วารสารตํางๆในปัจจุบัน 
 Basic knowledge of secondary metabolites from plants: phenolic 
compounds, flavonoids, tannins, alkaloids and terpenoids. Antioxidant. Production of 
secondary metabolites from plants. Extraction, purification, structural characterization 
and biological property assay of natural products from plants. Application in medicine 
and nutrition. Examples of interesting related research works in recent publications. 
 
613 366 ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช   1(0-3-0) 
 (Natural Products from Plants Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : * 613 365 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช 
* อาจเรียนพร้อมกันได้ 

 การทดลองที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 365 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช 
 Experiments related to the contents of 613 365 Natural Products from 
Plants. 
 
613 367 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารฟังก์ชัน    2(2-0-4) 

(Biotechnology for Functional Foods Production) 
 หลักการพื้นฐานอาหารฟังก์ชันโดยทั่วไป เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหารฟังก์ชัน 
ได๎แกํ โพรไบโอติก พรีไบโอติก ซินไบโอติก สารต๎านอนุมูลอิสระ และเส๎นใยอาหาร 

General principles of functional foods. Biotechnology for functional foods 
production, i.e., probiotics, prebiotics, synbiotics, antioxidants, and dietary fibers.   
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613 368  เทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจเบื้องต้น     2(2-0-4) 

(Introduction to Bacteriophage Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 
ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจ ชนิดและวงจรชีวิตของแบคเทอริ

โอเฟจ นิเวศวิทยาของแบคเทอริโอเฟจ การควบคุมแบคทีเรียกํอโรคด๎วยแบคเทอริโอเฟจ แนว
ทางการประยุกต์เทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจสําหรับการควบคุมทางชีวภาพในแงํมุมตํางๆ  

History of bacteriophage technology. Types and life cycles of bacteriophages. 
Bacteriophage ecology. Bacteriophage control of pathogenic bacteria. Applications of 
bacteriophage technology for biological control in various aspects. 
 
613 369  ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจ   1(0-3-0) 
              (Bacteriophage Technology Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน :  518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
                * 613 368 เทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจเบื้องต้น 
                * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองที่สัมพันธ์กับเน้ือหาในวิชา 613 368 เทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจเบื้องต้น 

Experiments related to the contents of 613 368 Introduction to Bacteriophage  
Technology. 
 
613 371 การจัดการองค์กรและการผลิตในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 (Management of Organization and Production in Industry) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การจัดการองค์กรและโรงงานอุตสาหกรรม หลักการจัดการงานอุตสาหกรรมแบบ
วิทยาศาสตร์ ความเป็นผู๎นํา ทฤษฎีจูงใจ การทํางานเป็นกลุํม อันตรายและความปลอดภัยในการ
ทํางาน สิ่งแวดล๎อมและมลพิษในโรงงาน กระบวนการผลิตและการวางผังโรงงาน การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขํายงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต ปัญหาและการแก๎ไขสําหรับ
หัวหน๎างาน กฎหมายและระเบียบควบคุมการผลิตที่สําคัญ  ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนัก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 มีการศึกษานอกสถานที่    
 Organization and industrial plant management.Scientific principles of 
industrial management. Leadership. Motivation theory. Team working. Hazards and 
safety in working. Environment and pollution in plants. Manufacturing processes and 
plant layout settings. Production planning and control. Network analysis. Decision 
making for production. Problems and solutions for supervisors. Important laws and 
regulations for manufacturing control. Responsibilities and ethics of industrial 
technologists.  

Field trips required. 
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613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น    2(2-0-4) 
 (Introduction to Nanotechnology) 
 พัฒนาการของเทคโนโลยีในระดับนาโนสเกล ขอบเขต การบูรณาการและประโยชน์ของ
นาโนเทคโนโลยี เครื่องมือที่ใช๎ในนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี ที่นํามาใช๎ในสาขาตํางๆ  
นาโนไบโอเทคโนโลยี นาโนเคมี นาโนฟิสิกส์ และนาโนอิเลคทรอนิกส์ อนาคตของนาโนเทคโนโลยีใน
ประเทศตํางๆ ทั่วโลกและในประเทศไทย  
 มีการศึกษานอกสถานที่   

Development of nanoscale technology. Scope, integration, and benefits of 
nanotechnology. Equipment used in nanotechnology. Nanotechnology in various 
fields,including Nanobiotechnology, nanochemistry, nanophysics, and nanoelectronics. 
Future of nanotechnology in the world and in Thailand.  
 Field trips required. 
 
613 391 การฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ              1(ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง) 
 (Biotechnology Training) 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
 ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ได๎รับความเห็นชอบจากภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา  160 ชั่ วโมง มีการเสนอรายงานตํอภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ   

Practicum training in industrial factories or institutes approved by the 
Biotechnology Department. Not less than 160 hours of practicum training. Written 
reports submitted to the Department of Biotechnology. 
 
613 411 เทคโนโลยีการหมัก     2(2-0-4) 
 (Fermentation Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป  

หรือ  621 202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 2 

 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการหมัก จุลชีววิทยาและ
อุตสาหกรรมการหมัก การคัดเลือกจุลินทรีย์และวัตถุดิบที่ใช๎สําหรับการเตรียมสูตรอาหารแกํ
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการหมัก รูปแบบและการใช๎งานของถังหมัก อุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ควบคุมการหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากการหมัก จลนศาสตร์ของการหมัก การทําให๎ปลอด
เชื้อจุลินทรีย์ การให๎อากาศและการกวนระหวํางการหมัก  
 History and evolution of fermentation industry. Microbiology and 
fermentation industry. Selection of microbes and raw materials used for microbial 
media preparation in fermentation industry. Types and applications of bioreactors. 
Equipment and tools in fermentation control. Recovery of fermentation products. 
Kinetics of fermentation. Sterilization, aeration, and agitation during fermentation. 
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613 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก    1(0-3-0) 
 (Fermentation Technology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน :      (1)  518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 

  * 613 411 เทคโนโลยีการหมัก 
  * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

หรือ       (2) 621 203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 

     * 613 411 เทคโนโลยีการหมัก 
  * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 411 เทคโนโลยีการหมัก  
 มีการศึกษานอกสถานที่   
 Experiments related to the contents of  613 411 Fermentation Technology.  
 Field trips required. 
 
 
613 413 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ    2(1-3-2) 
 (Biotechnology Design) 

วิชาบังคับก่อน : * 613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
   * 613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 ภาพรวมของการออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรมชีวเคมี การออกแบบปฏิกรณ์
ชีวภาพ การเลือกและการคํานวณขนาดของอุปกรณ์แยกสาร การเตรียมผังกระบวนการ การจัดทํา
สมดุลมวลและพลังงาน การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์จําลองกระบวนการ การประมาณราคาโรงงาน 
การวิเคราะห์ด๎านเศรษฐศาสตร์  
 Overview of process design in biochemical industry. Bioreactor design. 
Selection and size calculation of downstream unit instruments.  Process flow chart 
preparation. Mass and energy balance preparation. Application of computer programs 
in process simulation. Plant cost estimation. Economic analysis. 
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613 414 กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์    2(2-0-4) 
 (Synthetic Membrane Processes)    
 ประวัติความเป็นมาโดยรวมของกระบวนการเยื่อแผํนสังเคราะห์ การจัดจําแนกชนิดของ
เยื่อแผํนและกระบวนการเยื่อแผํนสังเคราะห์ตามแรงขับดันและกลไกการถํายเทมวล ชนิดของวัสดุที่
ใช๎ในการผลิตเยื่อแผํนสังเคราะห์ กรรมวิธีการผลิตเยื่อแผํน การล๎างและเก็บรักษาเยื่อแผํน การเลือก
ชนิดและจัดระบบของโมดูลเยื่อแผํนสังเคราะห์ หลักการดําเนินงานของกระบวนการเยื่อแผํน
สังเคราะห์ตํางๆ ไมโครฟิลเตรชัน อัลตราฟิลเตรชัน ออสโมซิสผันกลับ นาโนฟิลเตรชัน ไดอะไลซิส 
อิเลคโตรไดอะไลซิส เพอร์เวเปอเรชัน และเยื่อแผํนของเหลว ตลอดจนการประยุกต์ใช๎กระบวนการ
เยื่อแผํนสังเคราะห์ดังกลําวทางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ การบําบัดน้ําเสีย อุตสาหกรรมเคมี  
อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ 
  Overview of synthetic membrane process background. Classification of 
membranes and membrane processes based on driving force and mass transfer 
mechanism. Types of materials used for membrane production. Methods of 
membrane production. Cleaning and storage of membrane. Selection and organization 
of systhetic membrane modules. Operating principles of membrane processes 
including microfiltration, ultrafiltration, reverse osmosis, nanofiltration, dialysis, 
electrodialysis, pervaporation, and liquid membranes. Applications of membrane 
technology in biotechnology, wastewater treatment, chemical and food industries, and 
other. 
 
613 415 ปฏิบัติการกระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์   1(0-3-0) 
 (Membrane Process Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน :  * 613 414 กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์ 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 414 กระบวนการเยื่อแผํนสังเคราะห์ 

Experiments related to the contents of 613 414 Membrane Processes. 
 
613 421 เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล    2(2-0-4) 
 (Starch and Sugar Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : * 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 โครงสร๎างและคุณสมบัติน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ําตาลโอลิโกแซคคาไรด์ พอลิแซคคาไรด์
และแปูงที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรม วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต กระบวนการเปลี่ยนแปูงและ
น้ําตาลโดยวิธีทางเคมีและทางชีวภาพ การใช๎ประโยชน์แปูงและน้ําตาลในอุตสาหกรรมตํางๆ  
 Structures and properties of monosaccharides, oligosaccharides, 
polysaccharides and starch that are important in industries. Raw materials and 
production processes. Chemical and biological conversion processes of starch and 
sugar. Applications of starch and sugar in various industries. 
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613 422 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล   1(0-3-0) 
 (Starch and Sugar Technology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
   * 613 421 เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 613 421 เทคโนโลยีแปูงและน้ําตาล  
 มีการศึกษานอกสถานที่    
 Experiments related to the contents of 613 421 Starch and Sugar 
Technology.   
 Field trips required. 
 
613 423 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช     3(3-0-6) 
 (Molecular Biology in Crop Improvement) 

การศึกษาโครงสร๎างของสารพันธุกรรมในสํวนตํางๆ ของพืช นิวเคลียส คลอโรพลาสต์ 
และไมโตคอนเดรีย การศึกษาองค์ประกอบของยีนในพืช การควบคุมการแสดงออกของยีนใน
นิวเคลียส คลอโรพลาสต์และไมโตคอนเดรีย ยีนที่ตอบสนองตํอฮอร์โมนและแรงกดดันตํางๆ ทางด๎าน
สภาพแวดล๎อม การศึกษาชิ้นสํวนของดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นซํ้ากัน และสารพันธุกรรมที่สามารถเคลื่อนที่
ได๎ การใช๎เครื่องหมายดีเอ็นเอ อาร์เอฟแอลพี เอเอฟแอลพีและอาร์เอพีดี  
ในการปรับปรุงพันธุ์พืช และการใช๎พืชพันธุ์ถํายยีนในการแก๎ปัญหาทางการเกษตร 
 Study of genetic material structures in various parts of plants such as 
nucleus, chloroplast, and mitochondria. Study of plant gene components. Control of 
gene expression in nucleus, chloroplast and mitochondria. Genes responsive to 
hormones and environmental stresses.  Study in tandemly repeated (satellite) DNA 
and plant transposable elements. Use of DNA markers such as RFLP, AFLP and RAPD in 
crop improvement and application of transgenic plants in solving agricultural problems. 
 
613 431 วิศวกรรมเน้ือเยื่อ     2(2-0-4) 
 (Tissue Engineering) 
 หลักการวิศวกรรมเนื้อเยื่อ วัสดุชีวภาพ การสังเคราะห์ การขึ้นรูปโครงรําง การตรวจสอบ
สมบัติของโครงรํางทางกายภาพ เซลล์และชนิดของเซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ การตรวจสอบความเป็น
พิษตํอเซลล์ และความเป็นพิษตํอสารพันธุกรรมของวัสดุ การตรวจสอบสมบัติของเซลล์ที่พัฒนาและ
การทําหน๎าที่ของเซลล์เหลํานั้น 
 Principles of tissue engineering, biomaterials, synthesis and modeling of 
scaffolds. Testing physical properties of scaffolds. Cells and cell types. Cell corporation. 
Cytotoxicity and genotoxicity assay of scaffolds. Assay of properties of cell cultivation 
differentiated cells and their functions. 
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613 451 การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย   3(3-0-6) 
 (Waste Management and Utilization) 

วิชาบังคับก่อน : (1)  518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 
หรือ (2)  621 202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรม 
                                  กระบวนการชีวภาพ 2 

 ลักษณะของของเสียและของเหลือใช๎จากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ระบบการเปลี่ยน
และใช๎ประโยชน์จากวัสดุของเสียเหลํานี้โดยกรรมวิธีทางชีววิทยาและทางเคมี เทคโนโลยีสะอาด 
กฎหมายสิ่งแวดล๎อม  

Characteristics of wastes and by-products from agriculture and industry. 
Conversion systems and utilization of waste materials by biological and chemical 
processes. Clean Technology. Environmental Law. 
 
613 453   การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววิธี   3(3-0-6) 
 (Biological Control of Plant Pathogens) 

วิชาบังคับก่อน : 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป  
  ประวัติ การพัฒนาและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการควบคุมโรคพืช การผลิตปฏิชีวนสารโดย
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และกลไกการออกฤทธิ์ รูปแบบการสร๎างของชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ วิธีการ
ปรับปรุงสายพันธ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ การประยุกต์ใช๎จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในระบบการควบคุมเชื้อโรคพืช 
 History, development and factors related to biological control of plant 
pathogens. The production of certain antibiotic substances produced by antagonistic 
microorganisms and their mode of actions. Formulations of biocontrol products from 
some antagonistic microorganisms. Methods of manipulation of antagonistic 
microorganisms. Application of antagonistic microorganisms in biocontrol systems. 
 
613 454   ปฏิบัติการการควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววิธี  1(0-3-0) 
 (Biological Control of Plant Pathogens Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 

* 613 453 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี  
* อาจเรียนพร้อมกันได้ 

 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 613453 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี  
 มีการศึกษานอกสถานที่  
 Experiments related to the contents of 613435 Biological Control of Plant 
Pathogens.  
 Field trips required. 
 
613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส     2(2-0-4) 
 (Color and Flavor Technology) 

วิชาบังคับก่อน : 513 257 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  
 หลักการและวิธีการในการผลิตสารสีและกลิ่นรส แหลํงของวัตถุดิบและการนําสารให๎สี
และกลิ่นรสไปใช๎ในอุตสาหกรรมตํางๆ  
 Principles and methods of production of coloration and flavor. Raw material 
sources and applications of colorants and flavor enhancing compounds in various 
industries. 
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613 462 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสีและกลิ่นรส    1(0-3-0) 
 (Color and Flavor Technology Laboratory)  

วิชาบังคับก่อน : * 613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส  
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส  
 มีการศึกษานอกสถานที่   
 Experiments related to the contents of  613 461 Color and Flavor 
Technology.  
 Field trips required. 
 
613 471 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Quality Control and Assurance Systems in Biotechnology) 
 ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ข๎อกําหนดมาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติและแนวทางที่ใช๎
ควบคุมกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ซ่ึงรวมถึง สุขาภิบาลโรงงาน 
มาตรฐานปฏิบัติงาน เอสเอสโอพี การฝึกการผลิตที่ดี (จีเอ็มพี) โปรแกรมการวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤต (เอชเอซีซีพี) และอนุกรมการจัดการมาตรฐานสากล (ไอเอสโอ) การพิจารณาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การนําการควบคุมคุณภาพ (คิวซี) และการประกันคุณภาพ (คิวเอ) มาใช๎เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการนําเสนอรายงาน  

Biotechnology products, standard rules, regulations and guidelines for 
control of manufacturing process of bio-products. Quality management systems 
including factory sanitation, Sanitation Standard Operating Procedures, Good 
Manufacturing Practices (GMPs), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
program and International Standard Organization (ISO) series.  Product quality 
consideration. Applications of Quality Control (QC) and Quality Assurance (QA) used as 
tools to control manufacturing and quality of products, and report presentation. 

 
613 482 จรรยาบรรณส าหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ  1(1-0-2) 
 (Ethics for Professional Biotechnology) 
 ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณสําหรับนักวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณ
กับการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
 The meaning and importance of ethics. Ethics for scientists and 
technologists. Ethics for professional biotechnology. Relationship of ethics and living in 
the present society. 
 
613 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Biotechnology I)  
 หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันในด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ  
 Interesting current topics in Biotechnology 
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 613 491 สัมมนา      1(0-3-0) 
 (Seminar) 
 การนําเสนอบทความเกี่ยวกับทฤษฎี และหัวข๎องานวิจัยทางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
หัวข๎อเกี่ยวกับงานวิจัยที่นักศึกษาทํา 
 Preparation on theory and research topics in the area of biotechnology or 
topics related to student’ research. 
 
613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1(0-3-0) 
 (Research Project for Biotechnology Students I)  

เงื่อนไข : รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
 การเลือกหัวข๎องานวิจัย การค๎นคว๎าข๎อมูลในหัวเร่ืองงานวิจัยที่มีผู๎วิจัยได๎แสดงการ
ทดลองมาแล๎ว การเขียน และการนําเสนอโครงรํางงานวิจัย  
 Selection of research topics. Searching for data under research topics 
previously reported by other researchers. Writing and presenting research proposals. 
 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2  2(0-6-0) 
 (Research Project for Biotechnology Students II)  
 วิชาบังคับก่อน :      613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1   
 การฝึกทําการวิจัยในหัวข๎อที่สนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ การนําเสนอเหตุผล 
และความสําคัญของงานวิจัย ผลวิจัยและสรุปผลวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอ
ผลงาน  
 Practice conducting research on topic of interest in biotechnology. 
Presenting research rationale and significance, results, and conclusion. Writing and 
presenting a research report. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
614 101 วิศวกรรมพื้นฐาน     1(1-0-2) 

(Basic Engineering) 
เงื่อนไข  :    รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
หลักการของงานชํางพื้นฐาน งานวัดละเอียด การสอบเทียบเครื่องมือ การเตรียมชิ้นงาน

ตัวอยําง ความปลอดภัยในการใช๎เครื่องมือและเครื่องจักร จริยธรรมและความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ  
บทบาทของวิศวกร  ทักษะที่จําเป็นสําหรับการประสบความสําเร็จในหลักสูตรวิศวกรรมและวิชาชีพ  
การปรับตัวสําหรับการเป็นวิศวกรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Concepts of basic engineering work. Metrology. Calibrations. Specimen 
preparations. Safety in using tools and machines. Ethics and academic honesty. Roles 
of engineers. Skills necessary for success in engineering academics and professions. 
Adaptations of engineers to AEC. 
 
614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ  3(2-3-4) 

(Computer Programming for Industrial Engineers) 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต๎น  แนวคิดการโต๎ตอบระหวํางฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ 

แนวคิดการประมวลข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) การพัฒนาโปรแกรมและโฟลว์ชาร์ต การออกแบบ
และสร๎างโปรแกรมด๎วยภาษาระดับสูง  ประเภทข๎อมูล  ตรรกะบูลีน  แถวลําดับ  ข๎อความสั่งควบคุม
ตามเง่ือนไข  การวนรอบและเวียนเกิด  ฟังก์ชันระเบียนชนิดโครงสร๎าง  ตัวชี้  การออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาทางด๎านวิศวกรรมอุตสาหการ ฐานข๎อมูล   

Introduction to computers and computer components. The concept of 
hardware-software interaction. Electronic Data Processing (EDP)  concepts. Program 
development and flow charts. Program design and implementation using a high-level 
language. Data types. Boonlean logic. Arrays. Conditional control statements. Iteration 
and recursion. Functions. Structure records. Pointers.  
Program design and development with applications to solve industrial engineering 
problems. Database concept. 
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614 201 เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-4) 

(Engineering Drawing) 
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก  การรํางแบบด๎วยมือเปลํา  การเขียน

ภาพออร์โธกราฟฟิก   การเขียนภาพพิคทอเรียล  การเขียนแบบภาพตัด  การเขียนแบบภาพชํวย  
การเขียนวัสดุยึดเหนี่ยว  การเขียนแผํนคลี่  การเขียนแบบรายละเอียดและสํวนประกอบของชิ้นงาน  
การให๎ขนาดและความคลาดเคลื่อน การเขียนแบบด๎วยการใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยขั้นพื้นฐาน 

Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing. 
Pictorial drawing.  Sections. Auxiliary views. Fastener drawing.  Development. Detail and 
assembly drawings.  Dimensioning and tolerancing.  Basic computer-aided drawing. 
 
614 202 สถิติวิศวกรรม     3(3-0-6) 

(Engineering Statistics) 
ทฤษฎีความนําจะเป็นและการประยุกต์ ตัวแปรสุํม การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การ

แจกแจงความนําจะเป็น  การสุํมตัวอยําง  การอนุมานทางสถิติและการทดสอบสมมุติฐาน  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช๎เครื่องมือทางสถิติเพื่อ
แก๎ปัญหาทางด๎านวิศวกรรม 

Probability theory and application.  Random variables.  Mathematical 
expectation. Probability distributions. Random sampling. Statistical inference and 
hypothesis testing. Analysis of variance. Regression analysis and correlation. Use of 
statistical methods as tools in engineering problem solving. 

 
614 211 กระบวนการผลิต     3(3-0-6) 

(Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน  : * 614 201  เขียนแบบวิศวกรรม  

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
หลักการของเครื่องมือและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต  เครื่องกลึง  เครื่องไส   

เครื่องเจียระไนเครื่องกัด เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องพับม๎วนโลหะ เครื่องตีขึ้นรูป 
เครื่องสปาร์กด๎วยไฟฟูา (อีดีเอ็ม)  หลักการของกระบวนการกลึง  การไส  การกัด  และการเจาะ 
หลักการของการเชื่อมโลหะด๎วยไฟฟูาและแก๏ส  การบัดกรี  การหลํอโลหะ  กระบวนการหลํอโลหะ  
การทําแบบ  ระบบจํายน้ําโลหะ  ระบบปูอนเติมน้ําโลหะ  ความสัมพันธ์ระหวํางวัสดุกับกระบวนการ
ผลิต  พื้นฐานของต๎นทุนในกระบวนการผลิต 

Principles of tools and machinery in manufacturing processes. Lathe.  
Shaping machine.  Grinding machine. Milling machine.  Pressing machine.  Drilling 
machine.  Shearing machine.  Bending machine.  Forging machine.  Electrical discharge 
machine (EDM).  Principles of turning, shaping, milling and drilling processes.  Principles 
of electric and gas welding.  Brazing. Foundry.  Casting process.  Molding.  Gating 
system.  Risering system. Relationship of materials and manufacturing processes.  
Fundamentals of manufacturing costs. 
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614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต    1(0-3-0) 

(Manufacturing Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  : * 614 201  เขียนแบบวิศวกรรม  

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองพื้นฐานของการกลึงปาดหน๎า การกลึงปอกผิว การกลึงเรียว การกลึงเกลียว 

การกลึงคว๎านรู  การกลึงเซาะรํอง  การไส  การกัดปาดหน๎า  การกัดรํอง  การเชื่อมโลหะด๎วยไฟฟูา 
การเชื่อมแก๏ส  การเชื่อมจุด  การหลํอโลหะ  การหลํออลูมิเนียมผสม  และการหลํอทองแดงผสม 

Basic experiment of facing, round turning, tapering, threading, boring, 
countering, shaping, partial face milling, electrical welding, gas welding, spot jointing, 
metal casting, aluminium alloy casting, and copper alloy casting. 

 
614 213 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ   2(1-3-2) 
 (Computer Aided Design) 

วิชาบังคับก่อน  : 614 201  เขียนแบบวิศวกรรม 
การใช๎คอมพิวเตอร์-ซอฟท์แวร์ในการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ  การเขียนภาพตัด  

การเขียนภาพประกอบ  การกําหนดความคลาดเคลื่อนและการเผื่อขนาด 
Computer-software drafting for two and three dimension drawing. Section 

view drawing. Assembly drawing.  Tolerance and clearance of fitting. 
 
614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 

(Engineering Economy) 
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ตํอความเป็นไปได๎ในการดําเนินโครงการทางวิศวกรรมและ

ธุรกิจ การคิดดอกเบี้ย การคิดคําเสื่อมราคา ชนิดของต๎นทุน การประเมินคําทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ตัดสินใจทางเลือกการประมาณผลของความเส่ียงและความไมํแนํนอน  อัตราผลตอบแทน  การ
ประมาณภาษีเงินได๎  เงินเฟูอ การวิเคราะห์จุดค๎ุมทุน การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์การทดแทน
ทรัพย์สิน  แผนภูมิกระแสเงินสด พันธบัตร การประยุกต์ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

Economic analysis of engineering and business project feasibility.  Interest 
formula derivation.  Depreciations.  Classification of costs.  Evaluating economic 
alternatives.  Estimating effects of risk and uncertainty.  Rate of return.  Estimating 
income tax.  Inflation.  Breakeven analysis.  Sensitivity analysis.  Replacement analysis.  
Cash flow diagrams.  Bond.  Applications of computer programs in engineering 
economy problem analysis. 
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614 251 การวิจัยด าเนินงาน      3(3-0-6) 

(Operations Research) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 202  สถิติวิศวกรรม 
บทนําของวิธีการทางการวิจัยดําเนินงานในการแก๎ปัญหาทางอุตสาหกรรมยุคใหมํ การใช๎

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์  การโปรแกรมเชิงเส๎น  ตัวแบบการขนสํง  ทฤษฎีเกมส์  ทฤษฎีแถวคอย  ตัว
แบบสินค๎าคงคลัง  การจําลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ 

An introduction to the methodology of operations research in modern 
industrial engineering problem solving.  The use of mathematical models.  Linear 
programming. Transportation model.  Game theory.  Queuing theory.  Inventory 
model.  Simulation in decision making processes. 
 
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ    1(0-3-0) 

(Materials Testing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 211  กระบวนการผลิต 

614 212  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
การวิเคราะห์โครงสร๎างวัสดุในเหล็กกล๎าคาร์บอน  เหล็กหลํอ  ทองแดง  ทองแดงผสม  

อลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม  การทดสอบสมบัติทางกลของการดึง  การดัด  การบิด  การรับแรง
กระแทก และแรงอัด 

Analysis of materials structures in carbon steel, cast Iron, copper, copper 
alloy, aluminium, and aluminium alloy. Testing mechanical properties of tensile, 
bending, impact, and compression.  

 
614 312 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตส าหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 3(3-0-6) 

(Computer Aided Manufacturing for CNC Machining)   
วิชาบังคับก่อน  :   614 211  กระบวนการผลิต 

614 213  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและการใช๎เครื่องจักรกลที่ควบคุมด๎วยคอมพิวเตอร์ 

(ซีเอ็นซี) การกําหนดแนวแกน ระบบโคออร์ดิเนตสําหรับแบบ 2 แกน และ 3 แกน การควบคุมใน
ระบบซีเอ็นซี การวางแผนกระบวนการผลิต  การเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่จากจุดไปจุด เส๎นตรง และ
เส๎นโค๎ง  การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสําหรับงานกลึง การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสําหรับงานกัด ระบบ
ฐานความรู๎ในการออกแบบและการผลิตโดยใช๎คอมพิวเตอร์ชํวย (ซีเอเอ็ม)  การออกแบบเพื่อการผลิต
โดยใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยการวิเคราะห์ต๎นทุนสําหรับการเขียนโปรแกรมเอ็นซี 

Studying the compositions and uses of Computer Numerical Control 
machines (CNC). Defining the axis. Coordinate systems for 2-axis and 3-axis. CNC control 
system. Planning production processes. Program movements from point to point, 
linear interpolation, and circular interpolation. Programming CNC for machining. 
Programming CNC for milling. Knowledge-based system for designs and Computer 
Aided Manufacturing (CAM). Design for manufacturing by using computer aided cost 
analysis for CNC programming. 
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614 313 ระบบอัตโนมัติ     3(3-0-6) 

(Automatic System) 
วิชาบังคับก่อน  :  618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
หลักการทํางานและขั้นตอนการออกแบบระบบการทํางานอัตโนมัติ การออกแบบระบบ

และลอจิกการควบคุมสําหรับงานนิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟูา การออกแบบระบบควบคุมการ
ผลิตแบบอัตโนมัติ ระบบของอินพุท  เอาท์พุทและรีเลย์  การประยุกต์ตัวอุปกรณ์ควบคุมที่สามารถ
โปรแกรมได๎ใช๎ในระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรอัตโนมัติ  

Principles and steps of automatic system.  Design of system and logic.  
Control for pneumatics and electrical pneumatics.  Design of automatic production 
control system. Input, output and relay.  Application of programmable logic controllers 
for automatic machines. 

 
614 314 วิศวกรรมเครื่องมือกล      3(3-0-6) 

(Tool Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 211  กระบวนการผลิต 
หลักการออกแบบเครื่องมือกล  การออกแบบเครื่องมือตัด การเลือกใช๎วัสดุ การ

ออกแบบจิกซ์และฟิกเจอร์สําหรับงานเชื่อมโลหะและงานเครื่องมือกล  การออกแบบเครื่องมือ
สําหรับงานวัดและตรวจสอบ  กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ของงานฉีดและเปุา  การขึ้นรูปพลาสติก  
เครื่องตัดและดัดงอโลหะ  การออกแบบแมํพิมพ์  การอบชุบผิวแมํพิมพ์ 

Principles of tool design.  Design of cutting tools.  Material selection.  Design 
of jigs and figures for welding work and machine tool work. Design of measuring and 
testing. Production process and equipment for blow and injection. Formation of 
plastics. Metal cutting and bending. Mold design. Mold heat treatment. 
 
614 315 อบชุบเหล็ก      3(3-0-6) 

(Heat Treatment of Steels) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 211  กระบวนการผลิต 
เหล็กล๎าคาร์บอน เหล็กกล๎าผสม เหล็กกล๎าเครื่องมือ เหล็กกล๎าไร๎สนิม  ขบวนการอบ

ความร๎อนการอบชุบผิวแข็งของเหล็กกล๎า  
Carbon steels.  Alloy steels.  Tool steels.  Stainless steels. Heat treatment 

process.  Surface hardening of steels. 
 

614 316 ปฏิบัติการอบชุบเหล็ก     1(0-3-0) 
(Heat Treatment of Steel Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน  : * 614 315  อบชุบเหล็ก 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 614 315  อบชุบเหล็ก 
Experiments related to the contents of 614 315 Heat Treatment of Steels. 
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614 317 โลหะวิทยา      3(3-0-6) 

(Mettallurgy)  
วิชาบังคับก่อน  :  614 211  กระบวนการผลิต 
หลักการของโลหะวิทยาในเหล็กกล๎าผสม เหล็กกล๎าเครื่องมือ เหล็กกล๎าไร๎สนิม และ

เหล็กหลํอ กระบวนการอบความร๎อน  การอบชุบผิวแข็งของโลหะ  การบํมแข็งในโลหะ 
Principles of metallurgy in alloy steels, tool steels, stainless stells, and cast 

iron.  Heat treatment process.  Surface hardening.  Age hardening in metals. 
 

614 318 ปฏิบัติการโลหะวิทยา     1(0-3-0) 
(Mettallurgy Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน  : * 614 317  โลหะวิทยา  

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 614 317  โลหะวิทยา 
Experiments related to the contents of 614 317 Mettallurgy. 

 
614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

(Industrial Work Study) 
วิชาบังคับก่อน  : * 614 202  สถิติวิศวกรรม  

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
หลักการของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  การวัดและการวิเคราะห์วิธีการทํางาน 

การประยุกต์หลักการเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว  การใช๎แผนภูมิและแผนภาพกระบวนการผลิต  
แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิการดําเนินงาน การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรคํานวณทาง
เวลา  การสุํมตัวอยํางการทํางาน  การหาเวลามาตรฐาน การวัดประสิทธิภาพ เทคนิคการกําหนดเวลา
เผื่อ การวิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงวิธีการทํางานให๎มีประสิทธิภาพ  ระบบข๎อมูลมาตรฐาน  การใช๎
อุปกรณ์ให๎สัมพันธ์กับการศึกษาการทํางาน   การประยุกต์ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์  
กรณีศึกษา 

Principles of motion and time study.  Work measurement and work analysis 
methods.  Application of principles of motion economy.  Use of process charts and 
diagrams. Man-Machine charts.  Simultaneous motion charts.  Micro motion study.  
Time formulas. Work sampling.  Standardization of time.  Performance rating.  
Allowance time determination techniques.  Job analysis for work method efficiency 
improvement.  Standard data systems.  Uses of equipment related to work.  
Applications of computer programs for analysis.  Case studies. 
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614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 

(Safety Engineering) 
การศึกษาหลักการในการปูองกันการสูญเสีย  การออกแบบ  การวิ เครา ะห์               

และการควบคุมพื้นที่ในการทํางานที่อาจเกิดอันตราย องค์ประกอบรํางกายของมนุษย์  เทคนิคความ
ปลอดภัยของระบบ  การจัดการการปูองกันอัคคีภัย  หลักการของการจัดการความปลอดภัย  
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน   กฎหมายแรงงาน   มาตรฐานด๎านความปลอดภัยและ อาชีว 
อนามัย  หลักการในการควบคุมสิ่งแวดล๎อมทางอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรมขั้นต๎น 
กรณีศึกษา 

Study of loss prevention principles.  Design, analysis and control of hazards 
in workplace.  Human elements.  System safety techniques.  Fire safety management.  
Principles of safety management.  Safety laws in workplace. Labor laws.  Safety 
standards and occupational health.  Principles of industrial environmental control.  
Elementary industrial psychology.  Case studies. 

 
614 323 การยศาสตร์     3(3-0-6) 

(Ergonomics) 
วิชาบังคับก่อน  :  614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 
ระบบกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์  ระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์  การรับรู๎ของมนุษย์

ความสัมพันธ์ของระบบสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของรํางกาย  การออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่มนุษย์ใช๎งานให๎สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของรํางกายมนุษย์ที่เกี่ยวข๎องกับอายุ  เพศ  
ลักษณะการเคลื่อนไหว และความล๎า 

Human physiological system. Human nervous system. Human receptions. 
Relationship between body motion and nervous system. Design of machines 
equipment and tools used by human, relating to human body motion in respect of 
ages, sex, motion characteristics and fatigue. 
 
614 331 การควบคุมคุณภาพ     3(3-0-6) 

(Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน  :  614 202  สถิติวิศวกรรม 
หลักการของการควบคุมคุณภาพ  การจัดการการควบคุมคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ

เชิงสถิติ  เทคนิคการควบคุมคุณภาพ   ความนําเชื่อถือทางวิศวกรรมสําหรับกระบวนการผลิต    การ
วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ  การวิเคราะห์ระบบวัด  การประยุกต์ใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ  กรณีศึกษา 

Principles of quality control.  Quality control management. Statistical quality 
control. Quality control techniques.  Engineering reliability for manufacturing. Process 
capability analysis.  Measurement system analysis.  Applications of computer programs 
for quality control. Case studies. 
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614 341  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

(Industrial Cost Analysis) 
หลักการบัญชีต๎นทุนเบื้องต๎น  ต๎นทุนชนิดตําง ๆ  การวิเคราะห์ต๎นทุนการผลิต         

การประมาณต๎นทุน  การวางแผนและการควบคุมต๎นทุนการผลิต  การตัดสินใจเพื่อลงทุนในธุรกิจ
อุตสาหกรรม   ต๎นทุนมาตรฐานต๎นทุนสินค๎า   การจัดทํางบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับการผลิต การคิด
ต๎นทุนฐานกิจกรรม 

Fundamental of financial reports. Varieties of costs. Cost analysis for 
manufacturing processes.  Cost estimation.  Planning and controlling production costs. 
Decision making in industrial businesses. Standard costs. Cost of goods. Allocating 
budgets in manufacturing. Activity-based costing. 

 
614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต    3(3-0-6) 

(Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน  :  614 202  สถิติวิศวกรรม 
บทนําของระบบการผลิต  เทคนิคของการพยากรณ์  การวางแผนการผลิตรวม  การ

จัดการวัสดุคงคลัง  การกําหนดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต  การวางแผนความต๎องการใช๎
วัสดุ  การวางแผนโครงการโดยใช๎ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (ซีพีเอ็ม)  และเทคนิคการประเมินผลและ
ทบทวนโครงการ (พีอีอาที)  การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลกําไรเพื่อการตัดสินใจผลิต  การประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนและการควบคุมการผลิต  กรณีศึกษา    

Introduction to production systems. Forecasting techniques. Aggregate 
production planning.  Inventory management. Production scheduling. Production 
control.  Material requirement planning.  Planning projects by using critical path 
methods (CPM) and program evaluation and review techniques (PERT). Cost and 
profitability analysis for decision making.  Applications of computer programs for 
production planning and control. Case studies. 

 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 

(Energy and Environmental Management for Engineers) 
การจัดการทางด๎านพลังงาน  การดึงความร๎อนกลับ  การอนุรักษ์พลังงาน  ต๎นทุนในการ

จัดการ พลังงาน  ระบบนิเวศน์ของมนุษย์และสิ่งแวดล๎อมโลก  มลภาวะทางน้ํา  มลภาวะทางอากาศ  
มลภาวะในดิน  มลภาวะทางเสียง  มลภาวะทางอุณหภาพ  ขยะและของเสียเสี่ยงอันตราย  
ผลกระทบของของมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม  การจัดการกับมลพิษของเสียโดยใช๎กระบวนการวิศวกรรม 
การบําบัดของเสีย การกําจัดของเสีย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 

Energy management. Heat recovery. Energy conservation. Costs for energy 
management. Ecosystem of human being and global environment. Water pollution. Air 
pollution.  Soil pollution. Noise pollution.  Thermal pollution.  Hazard wastes.  Effects 
of pollutions on environment. Polluted waste management by engineering processes. 
Waste treatment. Waste disposal.  Environmental Impact Assessment (EIA).  
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614 361  การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต   3(3-0-6) 

(Design for Manufacturability) 
วิชาบังคบัก่อน  : 614 211  กระบวนการผลิต 
หลักการสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด๎านต๎นทุน  การ

ออกแบบเพื่อการผลิต  การออกแบบเพื่อการประกอบ  การออกแบบเพื่อการขึ้นรูปด๎วยเครื่องจักร  
การออกแบบเพื่อการหลํอ   การคัดเลือกกระบวนการ   การวางแผนการตรวจสอบ  การวิเคราะห์
ทางเลือกวิธีการผลิต  การพิจารณาความเสี่ยงในการจัดการการออกแบบ   

Principles for designing a quality and cost-efficient product.  Design for 
manufacturing.  Design for assembly.  Design for machining.  Design for casting.    
Process selection.  Planning inspections.  Analysis of alternative manufacturing 
methods.  Risk consideration for design management. 

 
614 362  ปัญญาคณาในระบบการผลิต    3(3-0-6) 

(Computational Intelligence in Manufacturing Systems) 
วิชาบังคับก่อน  :  614 351  การวางแผนและควบคุมการผลิต 
แนวคิดของระบบการผลิตสมัยใหมํ  การสร๎างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และการหาคํา

เหมาะที่สุดในระบบการผลิต  ปัญญาคณาสําหรับการวางแผนกระบวนการ  การลดการตั้งเครื่องจักร  
การหาคําเหมาะที่สุดในการวางแผนและการจัดตารางการผลิต  การออกแบบระบบคัมบัง  การเลือก
เครื่องมือในการผลิต  เทคโนโลยีกลุํม  การวางผังเครื่องจักรและสิ่งอํานวยความสะดวก  การวางผัง
คลังสินค๎า กรณีศึกษา 

Concepts of modern manufacturing systems.  Mathematical model 
formulation and optimization. Computational intelligence for process planning.  
Machine setup reduction. Optimization in production planning and scheduling.  Kanban 
systems design.  Manufacturing equipment selection.  Group technology.  Machines 
and facilities layout.  Warehouse layout. Case studies. 
 
614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ    1(0-3-0) 

(Industrial Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 202  สถิติวิศวกรรม 
  614 241  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
  614 251  การวิจัยด าเนินงาน 
  614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 
  614 331  การควบคุมคุณภาพ 
  614 351  การวางแผนและควบคุมการผลิต 
ปฏิบัติการสําหรับสถิติวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิจัยดําเนินงาน การศึกษา

การทํางานทางอุตสาหกรรม  การควบคุมคุณภาพ  และการวางแผนและควบคุมการผลิต   
Laboratory on engineering statistics, engineering economy, operation 

research,  industrial work study, quality control, and production planning and control.  
 
 
 
 



262 

 
614 364 การออกแบบทางวิศวกรรม    3(2-3-4) 

(Engineering Design) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 213  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์  ความคิดสร๎างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  

ขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม  การประเมินปัญหาเพื่อการออกแบบ  การสร๎างและการ
ประเมินผลแนวความคิดของผลิตภัณฑ์  การแปลงหน๎าที่เชิงคุณภาพ (คิวเอฟดี)  การวิเคราะห์
ประเภทของความเสียหาย (เอฟเอ็มอีเอ)  การออกแบบทางวิศวกรรม   การพัฒนาสูํผลิตภัณฑ์   การ
สร๎างและการประเมินผลผลิตภัณฑ์   การใช๎ซอฟแวร์การสร๎างแบบจําลอง  3 มิติเพื่อสร๎างต๎นแบบ  

Principles of product design. Creativity in product design. Engineering design 
process. Problem appraisal for design. Product concept generation and evaluation. 
Quality Function Deployment (QFD). Failure-mode error analysis (FMEA). Engineering 
design. Development to products. Product generation and evaluation. The use of 3D 
modeling software to create prototype. 

 
614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม          1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

(Industrial Training) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 211  กระบวนการผลิต 
  614 241  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
  614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 
  619 201  ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม 
เงื่อนไข :  รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข๎องทางด๎านวิศวกรรมอุตสาหการเป็นเวลาไมํ  

น๎อยกวํา 240 ชั่วโมง 
Training program in a factory or a company related to industrial engineering 

at least 240 hours.  
 

614 411 การออกแบบแม่พิมพ์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
(Die Design Fundamentals) 
หลักการเบื้องต๎นและขั้นตอนในการออกแบบแมํพิมพ์  ชนิดของแมํพิมพ์และเครื่องปั๊ม  

เครื่องจักรและเครื่องมือในการทําแมํพิมพ์  การออกแบบแมํพิมพ์  การออกแบบและการติดตั้งพั้นซ์
และแมํพิมพ์วัสดุที่ใช๎ทําแมํพิมพ์  โครงสร๎างของแมํพิมพ์เหล็กหลํอและแมํพิมพ์เหล็กเหนียว  การ
บํารุงรักษาแมํพิมพ์ 

Fundamentals and steps of die design. Types of dies and presses. Machines 
and tools for die construction.  Dies designing. Designing and installing of punches and 
dies. Die materials. Structure of casting iron and steel dies. Die maintenance. 
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614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง    3(3-0-6) 

(Maintenance Engineering) 
นิยามของการซํอมบํารุงทางอุตสาหกรรมและการบํารุงรักษาทวิผลแบบทุกคนมีสํวนรํวม  

(ทีพีเอ็ม) การวิเคราะห์สถิติของความล๎มเหลว  ความนําเชื่อถือ  ความสามารถในการซํอมบํารุง  การ
วิเคราะห์ความพร๎อมในการใช๎งาน  การหลํอลื่น  ระบบบํารุงรักษาเชิงปูองกันและเทคโนโลยีการ
ติดตามสภาพเครื่องจักร  การควบคุมและระบบจัดลําดับงานซํอมบํารุง  องค์กร  บุคลากร  และ
ทรัพยากรของแผนกซํอมบํารุง  ระบบการจัดการงานซํอมบํารุงด๎วยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็มเอ็มเอส)  การ
จัดการตลอดวงจรชีวิต  การรายงานผลและดัชนีชี้วัดสมรรถนะของงานซํอมบํารุง    การพัฒนา
ระบบงานซํอมบํารุง 

Industrial maintenance and Total Productive Maintenance (TPM) concepts. 
Failure statistics. Reliability. Maintainability. Availability analysis. Lubrication. Preventive 
maintenance system and condition monitoring technologies. Maintenance controls 
and work order system.Maintenance organization, personnel and resources. 
Computerized maintenance management system (CMMS). Life cycle management. 
Maintenance reports and key performance index. Maintenance system development. 

 
614 452 ระบบการผลิตแบบลีน     3(3-0-6) 

(Lean Manufacturing Systems) 
ประวัติของกระบวนการผลิต ประวัติความเป็นมาของระบบการผลิตแบบลีน  ทฤษฎีและ

หลักการการผลิตแบบลีน  เครื่องมือลีนที่ใช๎ในกระบวนการผลิต  การประยุกต์เครื่องมือลีนแก๎ปัญหา
เฉพาะในกระบวนการผลิต   

History of production systems. Founding of lean manufacturing systems.  
Lean theory and principles of lean manufacturing.  Lean tools for manufacturing 
processes.  Applying lean tools to solve specific problems in manufacturing processes. 
 
614 453 กฎหมายอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

(Industrial Laws)  
กฎหมายศุลกากร  วิธีการทางศุลกากรสําหรับการนําเข๎าและการสํงออก  กฎหมายวํา

ด๎วยการสํงเสริมการลงทุน  กฎหมายอัตราภาษีทางศุลกากร  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายโรงงาน 
Customs laws. Customs procedure for imports and exports. Laws of 

investment promotion. Customs tariff laws. Commercial laws. Factory laws. 
 
614 454 การจัดตารางการผลิตและการจัดล าดับการผลิต   3(3-0-6) 

(Production Scheduling and Sequencing) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 351  การวางแผนและควบคุมการผลิต 
หลักการของวิธีการจัดตารางการผลิตและการจัดลําดับการผลิตให๎กับทรัพยากรที่ใช๎ใน

การผลิต  การเลือกและการประยุกต์วิธีการจัดตารางการผลิตที่สอดคล๎องกับลักษณะการผลิตแบบจ๏
อบช๏อบและโฟลช๏อบ การนําคอมพิวเตอร์มาชํวยในการคํานวณเพื่อให๎ได๎ตารางการผลิตที่เหมาะสม 

Principles of production scheduling and production resource sequencing. 
Selection and application production scheduling in relation to job shop and flow shop. 
Computer aided calculations for optimization production scheduling. 
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614 455 การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 

(Team Building and Human Resource Management)   
ความหมายของทีม ประเภทของทีม การพัฒนาทีม รูปแบบของทีมที่มีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือในการสร๎างทีม การสื่อสารเพื่อการสร๎างทีม การคัดเลือกพนักงาน การสร๎างแรงจูงใจและ
การพัฒนาพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร  การบริหารความขัดแย๎ง 

Definition of teams. Types of teams. Team development. Models of team 
effectiveness. Team building tools. Communications for team building. Employee 
selection. Employee motivation and development. Organizational culture. Conflict 
management.  
 
614 456 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง   3(3-0-6) 

(Experimental Design and Analysis) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 202  สถิติวิศวกรรม 
แนวคิดการออกแบบการทดลอง  การแก๎ปัญหาทางวิศวกรรม  วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีโดยใช๎หลักการออกแบบการทดลอง  วิธีการเก็บข๎อมูล  การออกแบบแบบจําลองของการ
ทดลอง  การวิเคราะห์ข๎อมูลการวิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัวแปร  การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

Experiment design concepts. Problem solving in engineering, sciences and 
technology using experiment design concepts. Data collecting methods. Models of 
experimental design.  Data analysis. Multiple regression analysis. Data analysis by 
computer programs. 
 
614 461 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

(Industrial Plant Design) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 
บทนําของการออกแบบและวางผังโรงงาน  การวิเคราะห์การออกแบบโรงงานเบื้องต๎น  

การวางแผนการวางผังโรงงาน  การวางแผนและออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงงาน  ลักษณะ
ทั่วไปของปัญหาด๎านการวางผังโรงงาน  การเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงาน  การวิเคราะห์งาน  การ
วิเคราะห์และออกแบบการขนถํายวัสดุ  เทคนิคการจัดเก็บวัสดุและคลังเก็บวัสดุเศรษฐศาสตร์ของ
การออกแบบ   การวิเคราะห์ความสมดุลของสายการผลิต  การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  ประเภทพื้นฐาน
ของการให๎บริการและหน๎าที่เสริมของผังโรงงาน  การออกแบบโรงงานโดยใช๎คอมพิวเตอร์ 

Introduction to plant design and layout. Prelimimary analysis of plant design. 
Layout planning.  Facility planning and design. Nature of plant layout problems. 
Selection of plant locations. Work analysis. Analysis and design of material handling. 
Inventory and storage techniques. Economics of design. Analysis of line balancing. 
Product analysis. Basic types of layout service and auxiliary functions. Computer-aided 
plant design. 
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614 462 วิศวกรรมคุณค่า     3(3-0-6) 

(Value Engineering) 
ความเป็นมาและหลักการวิศวกรรมคุณคํา ขั้นตอนการดําเนินงานทางวิศวกรรมคุณคํา 

การประยุกต์วิศวกรรมคุณคําเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบกระบวนการผลิต การ
ประยุกต์วิศวกรรมคุณคําเพื่อลดต๎นทุนวัสดุ  กรณีศึกษา 

History and principles of value engineering. Operational procedures of value 
engineering. Applications of value engineering for product and process designs. 
Applications of engineering value for material cost reduction.  Case studies. 

 
614 463 การจ าลองสถานการณ์     3(3-0-6) 

(Simulation) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 202  สถิติวิศวกรรม 
การสร๎างตัวเลขสุํม การทดสอบตัวเลขสุํม ขั้นตอนการจําลองสถานการณ์ การวิเคราะห์

ข๎อมูลการจําลองสถานการณ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การประยุกต์การจําลองสถานการณ์ใน
ปัญหาทางอุตสาหกรรมและระบบแถวคอย 

Generation of random numbers. Random number testing. Steps of 
simulation.  Data analysis. Simulation by computer programs. Applications of 
simulation to industrial problems and queuing system. 
 
614 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1    1(0-3-0) 

(Industrial Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน  :  614 391  การฝึกงานในอุตสาหกรรม 
เงื่อนไข :   รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
เลือกหัวข๎อวิจัย  ค๎นคว๎าข๎อมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เคยมีการนําเสนอมากํอนใน

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาที่เกี่ยวข๎อง  การวางแผนงานวิจัย  เขียนโครงรํางงานวิจัย  
นําเสนอโครงรํางงานวิจัย  

Selection of a research topic.  Literature review in Industrial Engineering and 
other related disciplines.  Research planning.  Research proposal writing. Research 
proposal presentation. 

 
614 492 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2    2(0-6-0) 

(Industrial Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
ดําเนินการทํางานวิจัยตามโครงรํางงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎แล๎วในรายวิชา 614 491 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 เขียนรายงานผลการวิจัย  นําเสนอผลงานวิจัย 
Conducting a research project according to the research proposal submitted 

for 614 491 Industrial Engineering Project I. Research report writing. Research 
presentation. 
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614 493 สัมมนา      1(0-3-0) 

(Seminar) 
วิชาบังคับก่อน  : * 614 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 หรือ  
  * 614 494  เตรียมสหกิจศึกษา   

   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
เงื่อนไข : รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
การนําเสนอและอภิปรายในหัวข๎อทางด๎านวิศวกรรมอุตสาหการหรือหัวข๎อที่เกี่ยวข๎อง 
Presentations and discussions in industrial engineering or related topics.   
 

614 494 เตรียมสหกิจศึกษา     1(0-3-0) 
(Preparation for Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 391  การฝึกงานในอุตสาหกรรม 
เงื่อนไข :  รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
เตรียมความพร๎อมนักศึกษาเพื่อฝึกงานในสถานประกอบการ ทั้งในด๎านคุณภาพและ

บุคลิกภาพ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับองค์กรที่นักศึกษาจะไปฝึกงานด๎วย  
Preparation for the workplace regarding student qualities and personality, as 

well as learning about the organization they are going to work with.  
 
614 495 สหกิจศึกษา                9(ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 

(Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  : 614 494  เตรียมสหกิจศึกษา 
เงื่อนไข :  รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานในบริษัทที่เกี่ยวข๎องด๎านวิศวกรรมอุตสาหการ ไมํน๎อย

กวํา 640 ชั่วโมง  อบรมเตรียมความพร๎อม  เลือกหัวข๎อในการปรับปรุง  ปรับปรุงงานและติดตามผล  
เขียนรายงานและนําเสนอตํอบริษัทและอาจารย์ที่ปรึกษา 

Working as an employee in a company related to industrial engineering of at 
least 16 weeks. Preparation training. Selecting a topic for improvement. Improving and 
monitoring. Writing a report and presenting the improvement results to the company 
and advisors. 

 
614 496 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร    3(3-0-6) 

(English for Engineers) 
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรที่จะทํางานในสภาพแวดล๎อมนานาชาติ  การเขียน

อีเมลอยํางเป็นทางการ  รายงานการประชุม  การเตรียมตัวเพื่อสอบโทอิค แบบฟังและอําน  
English skills for engineers in an international environment. Formal email 

writing. Meeting minutes.  Preparation  for TOEIC listening and reading tests. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
615 101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น   1(1-0-2) 
 (Introduction to Safety Engineering)  

หลักการพื้นฐานวิศวกรรมความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการและ
ขั้นตอนการปูองกันอุบัติเหตุ การวิเคราะห์และการสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องมือปูองกันสํวนบุคคล
และเครื่องชํวยเพิ่มความปลอดภัย การควบคุมและการปูองกันวัสดุมีพิษ การเก็บรักษาวัตถุไวไฟ การ
ปูองกันอัคคีภัย การปูองกันการระเบิดของวัตถุไวไฟ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย จรรยาบรรณ
วิศวกร 

Basic principles of safety engineering. Causes of accidents. Principles and 
procedures of accident prevention. Accident analysis and investigation. Personal 
protection equipment and safety equipment. Hazardous material control and 
protection. Flammable material storage. Fire prevention. Explosion prevention of 
flammable materials. Safety laws. Engineering ethics. 
 
615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
 (Engineering  Mechanics)   

ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของไหล จุดเซ็น
ทรอยด์และโมเมนต์ของความเฉื่อย  จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม  

Force  systems.  Resultants.  Equilibrium  of  particles  and  rigid  bodies. 
Fluid statics. Centroid  and  moment  of  inertia. Kinetics and kinematics of  particles  
and  rigid  bodies. Newton’s laws of motion. Work and energy. Impulse and 
momentum. 
 
615 113 กลศาสตร์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics II)  

จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข๎อที่สองของ
นิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม  

Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies. Newton’s second law 
of motion. Work and energy. Impulse and momentum. 
 
615 121 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    3(3-0-6) 

(Mechanical Engineering Thermodynamics I) 
กฎข๎อที่ 1 และกฎข๎อที่ 2 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรของคาร์โนท์ พลังงาน      

เอ็นโทรปี พื้นฐานการถํายเทความร๎อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน  
First and second laws of thermodynamics and Carnot cycle. Energy. 

Entropy. Basics of heat transfer and energy conversion. 
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615 201  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล    1(1-0-2) 
 (Mechanical Engineering Drawing)  
 วิชาบังคับก่อน : 614 201  เขียนแบบวิศวกรรม 

การเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต๎น เรขาบรรยาย การกําหนดความหยาบละเอียดของ
ผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การกําหนดขนาดและความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณิต มาตรฐานและสัญลักษณ์ของแบบทางวิศวกรรม การอํานแบบทางวิศวกรรม การเขียนแบบ
ชิ้นสํวนเครื่องจักรกลประกอบด๎วย เฟือง น็อต สกรู หมุดย้ํา ลิ่ม และสปริง การเขียนแบบงานเชื่อม 
การเขียนแบบงานทํอ การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบและแบบแยกชิ้นสํวน 

Basic engineering drawing. Descriptive geometry. Surface finishing. Fitting and 
tolerance. Geometric dimension and tolerance. Engineering drawing standards and 
symbols. Reading of engineering drawings. Drawing of mechanical parts including gears, 
nuts, screws, rivets, wedges and springs. Welding drawing. Piping drawing. Working 
drawing. Assembly and disassembly drawings. 
 
615 202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1   1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory I)  
 วิชาบังคับก่อน : * 615 201  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การเขียนแบบสองมิติและสามมิติสําหรับชิ้นสํวนเครื่องกลที่สอดคล๎องกับวิชา 615 201 

การใช๎เมนูพูลดาวน์ ทูลบาร์ และคอมมานด์ในโปรแกรมออโตแคดเพื่อเขียนและแก๎ไขวัตถุ การใช๎
เมาส์แบบสามปุุมและคีย์บอร์ด การใช๎คําสั่งออปชั่นเพื่อปรับหน๎าจอ การปรับสีหน๎าจอ ขนาดครอส
แฮร์ ความหนาเส๎น การคลิกขวาของเมาส์  และขนาดของสแน็ป การใช๎กลุํมคําสั่งกริดและสแน็ป 
ออร์โธโพลําร์ ออบเจ็คสแน็ป และออบเจ็คสแน็ปแทร็คกิ้ง การกําหนดขนาดพื้นที่เขียนแบบ การ
กําหนดพิกัดคาร์ทีเซียนและโพลําร์และการวัดมุม การใช๎เลย์เอาท์เพื่อแสดงและพิมพ์งานทางเครื่อง
พล็อตเตอร์ การใช๎บล็อกเพื่อเพิ่มวัตถุในแบบ การเขียนตัวอักษรและการบอกขนาดซ่ึงรวมถึงการบอก
ขนาดความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การเขียนและแก๎ไขภาพสามมิติเบื้องต๎นด๎วยกลุํมคําสั่งพริมิ
ทีพและกลุํมคําสั่งฟีเจอร์ที่ดึงแบบสองมิติสูํแบบสามมิติ เอ็กทรูด รีโวลฟ์ สวีป และล็อฟท์ การใช๎
บูลีนและการแก๎ไขของแข็ง การใช๎ระบบพิกัดยูซีเอสและดับบลิวซีเอสเพื่อปรับมุมมองและสร๎างรูป
สามมิต ิ

Two-dimensional and three-dimensional drawing for mechanical 
components related to the course 615 201. Use of pull-down menus, toolbars and 
command lines in AutoCAD to draw and modify objects. Use of three-button mouse 
and keyboard. Use of option commands to modify displays of color, crosshair size, line 
thickness, right-click mouse, and snap size. Use of grids and snaps, orthos, polars, 
object snaps and object snap trackings. Determination of drawing limits. Cartesian and 
polar coordinates and angle measurement. Use of layout to view and print drawings 
through a plotter. Use of blocks to insert objects. Use of text and dimension 
commands to insert dimensions and notes including geometric tolerance. Basic three-
dimentional modeling and correcting by using primitive command groups and featuring 
command groups. Extrude, revolve, sweep and loft. Boolean operation and solid 
editing. Use of UCS and WCS coordinate systems to view and construct three-
dimensional models. 
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615 203 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม   2(2-0-4) 
 (Statistics for Engineering Analysis)  

ทฤษฎีความนําจะเป็น ตัวแปรสํุม การแจกแจงความนําจะเป็นแบบตํอเนื่องและไมํ
ตํอเนื่อง คําคาดหมายและฟังก์ชันกํอกําเนิดโมเมนต์ การประยุกต์ทฤษฎีความนําจะเป็น ทฤษฎีการ
สุํมตัวอยําง การอนุมานทางสถิติ การประมาณคําพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช๎วิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือเพื่อ
แก๎ปัญหาทางด๎านวิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์คอมพิวเตอร์สําหรับการแก๎ปัญหา 

Probability theory. Random variables. Continuous and discrete probability 
distributions. Expected value and moment generating function. Application of 
probability theory. Sampling distribution. Parameter estimation. Statistical inference. 
Hypothesis testing. Correlation and regression analysis. Analysis of variance. Use of 
statistical methods as tools to solve mechanical engineering problems and application 
of   computers to solve problems.  
 
615 204 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรเครื่องกล   2(2-0-4) 
 (Numerical Methods for Mechanical Engineers)   

ความสําคัญของระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความผิดพลาด การหารากของสมการโดยระเบียบ
วิธีกราฟ ระเบียบวิธีแบํงครึ่งชํวง ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ ระเบียบวิธีการทําซํ้าแบบหนึ่งจุด 
ระเบียบวิธีของนิวตัน-ราฟสัน และระเบียบวิธีเซแคนต์ ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส๎น การประมาณคํา
ในชํวงและนอกชํวง การถดถอยแบบกําลังสองน๎อยที่สุด การหาคําปริพันธ์และคําอนุพันธ์ สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ยํอย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก๎ปัญหาเชิงตัวเลข 

Importance of numerical methods. Errors. Identifying roots of equations by 
graphical method, bisection method, false-position method, one-point iteration 
method, Newton-Raphson method, and Secant method. Systems of linear algebraic 
equations. Interpolation and extrapolation. Least-squares regression. Integration and 
differentiation. Ordinary differential equations. Partial differential equations. Computer 
programming for numerical solutions. 
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615 205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2   1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Drawing Laboratory II)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 201  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 

การเขียนแบบสองมิติและสามมิติสําหรับชิ้นสํวนเครื่องกลที่สอดคล๎องกับวิชา 615 201 
โดยใช๎โปรแกรมเขียนแบบระดับกลางหรือระดับสูง การใช๎โมดูลเขียนแบบสองมิติเพื่อเขียนและแก๎ไข
แบบสองมิติ การใช๎โมดูลสร๎างโมเดลสามมิติเพื่อเขียนแบบและแก๎ไขโมเดลสามมิติ การใช๎โมดูลแอ
สเซ็มบลีเพื่อประกอบชิ้นสํวนที่สร๎างด๎วยโมดูลสร๎างโมเดลสามมิติและการจําลองการเคลื่อนไหวใน
โมดูลแอสเซ็มบลี การสร๎างแบบสองมิติจากโมเดลสามมิติ การใช๎โมดูลสร๎างโมเดลสามมิติ
ประกอบด๎วยการสร๎างโมเดลทั้งแบบเนื้อตันและแบบพื้นผิว การใสํความสัมพันธ์และเง่ือนไขของวัตถุ
ในภาพสองมิติ การบอกขนาดและการบอกพารามิเตอร์ของขนาดในโมเดลสองมิติและสามมิติ การใช๎
ฟังก์ชันการตรวจสอบและการจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อทวนสอบการออกแบบโมเดล การใสํ
ความสัมพันธ์ของการประกอบในภาพประกอบ  การเขียนภาพประกอบ และภาพแยกชิ้นสํวน  
การแลกเปลี่ยนไฟล์งานระหวํางโปรแกรมโดยใช๎ไฟล์กลาง 

Two-dimensional and three-dimensional drawing for mechanical 
components related to the course 615 201 by using drawing programs in mid-range or 
high-range levels. Use of two-dimensional drawing modules to draw and modify two-
dimensional drawing. Use of part modules to draw and modify three-dimensional 
models. Use of assembly modules to  assemble components created by part module 
and to simulate the motions of parts. Creation of two-dimensional models from three-
dimensional models. Three-dimensional modeling including solid and surface 
modeling. Use of geometric relations and constraints for two-dimensional sketches. 
Specifying dimensions and dimension parameters for two-dimensional and three-
dimensional models. Use of model evaluation functions and finite element 
simulations to verify models. Use of mating conditions in assembly modeling. 
Exploding drawing in assembly. Use of neutral files for exchanging CAD data between 
CAD systems. 
 
615 206  กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล   3(3-0-6) 
 (Manufacturing Processes for Mechanical Engineers)   

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต ประกอบด๎วย การหลํอ การใช๎งานเครื่องจักร 
การขึ้นรูปและการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหวํางวัสดุและกระบวนการผลิต พื้นฐานของการคิดต๎นทุน
ในกระบวนการผลิต 

Theories and principles of manufacturing processes including casting, 
machining, forming, and welding. Material and manufacturing process relationships. 
Fundamentals of manufacturing cost calculation. 
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615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1    3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solid I)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม  

แรงและความเค๎น ความสัมพันธ์ระหวํางความเค๎นและความเครียด ความเค๎นในคาน 
แผนภูมิแรงเฉือน และโมเมนต์การดัด การแอํนตัวของคาน การบิดของเพลา การโกํงเดาะของเสา 
วงกลมของมอร์และความเค๎นผสม เกณฑ์การเสียหายของวัสดุ  

Forces and stresses. Stress-strain relationship. Stresses in beams, shear force 
and bending moment diagrams. Deflection of beams. Torsion of shafts. Buckling of 
columns. Mohr’s circle and combined stresses. Failure criterion. 
 
615 212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล       3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 113  กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

กลไกพื้นฐาน ชิ้นสํวน และข๎อตํอ การวิเคราะห์จลนศาสตร์ ตําแหนํง ความเร็ว และ
ความเรํง การวิเคราะห์แรงทางพลศาสตร์ของกลไก ลูกเบี้ยวและตัวตาม เฟืองและชุดเฟืองทด ระบบ
เชิงกล การสมดุลชิ้นสํวนกลไกที่เคลื่อนที่แบบหมุนและแบบไปกลับ 

Basic mechanisms, linkages, and joints. Kinematics, position, velocity, and 
acceleration analysis. Dynamic force analysis of mechanical devices. Cams and 
followers. Gears and gear trains. Mechanical systems. Balancing of rotating and 
reciprocating mechanisms. 
 
615 221 การถ่ายเทความร้อน       3(3-0-6) 

(Heat Transfer)   
 วิชาบังคับก่อน  :  615 121  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

พื้นฐานและลักษณะการถํายเทความร๎อน คําการนําความร๎อน สมการพื้นฐานของการนํา
ความร๎อน การนําความร๎อนในสภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การนําความร๎อนในภาวะ
แปรเปลี่ยน หลักพื้นฐานของการพาความร๎อนและการวิเคราะห์การพาความร๎อน ความสัมพันธ์
ระหวํางการถํายเทความร๎อนและการไหลในรูปแบบตํางๆ การแผํรังสีความร๎อน เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร๎อนและการเพิ่มประสิทธิภาพการถํายเทความร๎อน การเดือดและการกลั่นตัว การประยุกต์
ทางการถํายเทความรอ๎น 

Introduction and modes of heat transfer. Thermal conductivity. Basic 
equations of heat conduction. One and two dimensional steady-state heat 
conduction. Transient conduction. Basic concepts and analysis of heat convection. 
Relations between heat transfer and different types of fluid flow. Radiation heat 
transfer. Heat exchangers and heat transfer enhancement. Boiling and condensation. 
Applications of heat transfer. 
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615 222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2    2(2-0-4) 

(Mechanical Engineering Thermodynamics II)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 121  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

วัฏจักรคาร์โนท์ วัฏจักรต๎นกําลัง วัฏจักรไอน้ําต๎นกําลัง วัฏจักรกําลังก๏าช วัฏจักรการทํา
ความเย็นและปั๊มความร๎อน ความสัมพันธ์ของสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ เทอร์โมไดนามิกส์ของของ
ผสมในสถานะก๏าช สมบัติของอากาศชื้น การปรับอากาศ อุณหพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีและ
กระบวนการเผาไหม๎   

Carnot cycle. Power cycles. Steam power cycle. Gas power cycle. 
Refrigeration and heat pump cycles. Thermodynamic property relations. 
Thermodynamics of gas mixtures. Properties of moist air. Air conditioning. 
Thermodynamics of chemical reactions and combustion processes. 
 
615 223 กลศาสตร์ของไหล 1     3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics I) 
 วิชาบังคับก่อน :  615 113  กลศาสตร์วิศวกรรม 2  

สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล  สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการ
ความตํอเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความคล๎ายคลึงและมิติ การไหลอัดตัวไมํได๎ในสภาวะ    
คงตัว  

Fluid properties.  Fluid statics. Momentum and energy equations. Continuity 
equation and motion. Similitude and dimensional analysis. Steady incompressible flow. 
 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร       3(3-0-6) 

(Thermofluids for Engineers)  
หลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข๎อที่หนึ่งและกฎข๎อที่สองทางเทอร์โม

ไดนามิกส์ หลักการพื้นฐานและสมบัติพื้นฐานของของไหล พื้นฐานเกี่ยวกับของไหลสถิตย์ พื้นฐาน
พลศาสตร์ของของไหล คุณลักษณะของของไหลในการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นปุวน 

Fundamental principles of thermodynamics. The first and second laws of 
thermodynamics. Basic principles and basic properties of fluids. Fundamentals of fluid 
statics. Fundamentals of fluid dynamics. Characteristics of fluids in laminar and 
turbulent flows. 
 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์     1(0-3-0) 
 (Thermofluids Laboratory)  
 วิชาบังคับก่อน  : * 615 224  เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่เกี่ยวข๎องกับอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 
Experiments related to thermodynamics and fluid mechanics. 
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615 301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1    1(0-3-0) 
 (Mechanical Manufacturing Laboratory I) 

กระบวนการเชื่อมแบบตํางๆ การจัดทําแผนการผลิต แผนการตัดวัสดุ การเตรียมจิกซ์
และฟิกเจอร์สําหรับงานประกอบ การเชื่อมในโรงงาน การเชื่อมในสนาม การตรวจสอบแนวเชื่อม  

Various types of welding process. Production planning. Cutting plan. Jigs and 
fixtures for fabrication work. Shop welding. Fields welding. Welding inspection. 
 
615 302 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2    1(0-3-0) 
 (Mechanical Manufacturing Laboratory II) 

การทดลองพื้นฐานของการกลึง ประกอบด๎วย การกลึงปาดหน๎า กลึงปลอกผิว กลึงเรียว 
กลึงเกลียว กลึงคว๎านรู และกลึงเซาะรํอง การไส การแปรรูปโลหะด๎วยเครื่องกัดโดยการกัดปาดหน๎า
และการกัดรํอง 

Basic experiments of turning, facing turning, round turning, tapering, 
threading, boring, and countering. Shaping. Milling using partial face milling and end 
milling. 
 
615 303  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1     1(0-3-0) 

(Mechanical Engineering Laboratory I)  
การทดลองตํางๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน๎นด๎านกลศาสตร์ประยุกต์ การวัด

การไหล การสูญเสียพลังงงานของของไหลในทํอ พัดลม เครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ําแบบอนุกรม และ
แบบขนาน กังหันเพลตัน การแอํนตัวของคาน การสมดุล ระบบพลศาสตร์ และไจโรสโคปิก  

Experiments in mechanical engineering emphasizing applied mechanics, 
flow measurements, friction loss in pipes, fans, single pump, series and parallel pumps, 
pelton turbine, beam deflection, balancing, dynamic and gyroscopic systems. 
 
615 311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ     1(0-3-0) 
 (Materials Testing Technology)  

พื้นฐานของการทดสอบวัสดุแบบทําลายของวัสดุวิศวกรรม การทดสอบการดึง การ
ทดสอบการกด การทดสอบแรงบิด การทดสอบการดัดงอ การทดสอบความแข็ง การทดสอบการ
กระแทก  

Fundamentals of destructive testing of engineering materials. Tensile test.  
Compressive test. Torsion test. Bending test. Hardness test. Impact test. 
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615 312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1    3(3-0-6) 
 (Machine Design I)  
 วิชาบังคับก่อน :  615 211  กลศาสตร์ของแข็ง 1 

พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การ
ออกแบบชิ้นสํวนเครื่องจักรกลอยํางงําย ประกอบด๎วย หมุดยึด งานเชื่อม สกรูและสลักเกลียว สกรู
สํงกําลัง สลักและรํองสลัก เพลา สปริง ข๎อตํอเพลา เฟือง แบริ่ง เบรก คลัช สายพานและโซํ โครงการ
ออกแบบ 

Fundamentals of mechanical machine design. Properties of materials. 
Theories of failure. Design of simple machine elements including rivets, welding works, 
screw fasteners, power screws, keys and pins, shafts, springs, couplings, gears, bearings, 
brakes, clutches, belts and chains. Design projects. 
 
615 313 การออกแบบเครื่องจักรกล 2    3(3-0-6) 
 (Machine Design II)  

วิชาบังคับก่อน :  615 312  การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
การหลํอลื่น เจอร์นัลแบริ่ง ตลับลูกปืน การออกแบบเฟือง คลัทซ์และเบรก และสายพาน

และโซํ  
Lubrication. Journal bearings. Rolling-element bearings. Design of gears, 

clutches and brakes, and belts and chains. 
 
615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล      3(3-0-6) 
 (Electrical Engineering for Mechanical Engineers)  

วัสดุสารกึ่งตัวนํา แหลํงจํายไฟฟูากระแสตรง ระบบสํงจํายกระแสไฟฟูา วงจรไฟฟูา
กระแสตรง วงจรไฟฟูากระแสสลับทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส วงจรสามเฟส หลักการเบื้องต๎นของ
หม๎อแปลงไฟฟูา ประสิทธิภาพ และการตํอหม๎อแปลงไฟฟูา เครื่องจักรกลไฟฟูา วงจรควบคุมมอเตอร์ 
เครื่องกําเนิดไฟฟูา ระบบสายสํงกําลังไฟฟูา การออกแบบระบบไฟฟูากําลังและการออกแบบระบบ
แสงสวําง การปูองกันกระแสลัดวงจรในระบบไฟฟูา 

Semiconductor devices. DC power supply. Electric power distribution 
system. Direct current circuit. Single phase and three phases alternating current circuit . 
Three-phase circuits. Basic principles, efficiency, and connection of electrical 
transformers. Electrical machines. Motor controlling circuits. Generators. Transmission 
line system. Design of electric power and illuminating systems. Prevention of power 
system failure. 
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615 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล   1(0-3-0) 
 (Electrical Engineering Laboratory for Mechanical Engineers)  
 วิชาบังคับก่อน : * 615 331 วิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับวิศวกรเครื่องกล  

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
วัสดุสารกึ่งตัวนํา แหลํงจํายไฟฟูากระแสตรง วงจรสามเฟส การทดสอบหม๎อแปลง     

การถอดและประกอบมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ การตํอพํวงเครื่องกําเนิดไฟฟูา ความสัมพันธ์ของ
วงจรควบคุมและวงจรกําลัง การอํานแบบไฟฟูา 

Semiconductor devices. DC power supply. Three-phase circuits. Transformer 
testing. Motor assembly and disassembly. Motor controlling. Electrical generator 
coupling. Relations between controlling circuits and power circuits. Reading of electrical 
drawings. 
 
615 333 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล   3(3-0-6) 
 (Automatic Control in Mechanical Engineering)  

หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจําลองของชิ้นสํวนควบคุมเชิงเส๎น 
เสถียรภาพของระบบปูอนกลับเชิงเส๎น การวิเคราะห์และออกแบบในโดเมนเวลา การตอบสนองเชิง
ความถี่ การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Automatic control principles. Analysis and modeling of linear control 
elements. Stability of linear feedback systems. Time domain analysis and design. 
Frequency response. Design and compensation of controlling systems in mechanical 
engineering. 
 
615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน    3(3–0–6) 
 (Internal  Combustion Engines)  

พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด๎วยประกายไฟและชนิดจุด
ระเบิดด๎วยการอัด เชื้อเพลิงและการเผาไหม๎ ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรเชื้อเพลิงอากาศในอุดมคติ 
อุปกรณ์เพิ่มความดันไอดีและอุปกรณ์ขจัดไอเสียและมลพิษ สมรรถนะของเครื่องยนต์และการ
ทดสอบ การหลํอลื่น 

Fundamentals of internal combustion engine. Spark-ignition and 
compression-ignition engines. Fuels and combustion. Ignition systems. Ideal air-fuel 
cycles. Supercharging and scavenging equipment. Performance and testing of engines. 
Lubrication. 
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615 342 การปรับอากาศ       3(3–0–6) 
 (Air Conditioning)  

สมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ เกณฑ์การปรับอากาศ การประเมิน
ภาระการทําความเย็น อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศชนิดตํางๆ การออกแบบระบบ
ปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  การออกแบบการกระจายอากาศและระบบทํออากาศ การ
ออกแบบระบบระบายอากาศ สารทําความเย็นและการเลือกใช๎สารทําความเย็น การออกแบบระบบ
ทํอสารทําความเย็น ระบบควบคุมการปรับอากาศ การควบคุมเสียงและการส่ันสะเทือน ความ
ปลอดภัยด๎านอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ คุณภาพอากาศภายใน ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานใน
ระบบปรับอากาศ 

Psychometric properties and processes of air. Air conditioning criteria. 
Cooling load estimation. Air conditioning equipment. Various types of air conditioning 
system.  Design of air condition and ventilation systems. Air distribution and duct 
system design. Ventilation systems design. Refrigerants and refrigerant selection. 
Refrigerant piping design. Air conditioning control system. Noise and vibration control. 
Fire safety in air conditioning systems. Indoor air quality. Energy efficiency in air 
conditioning systems. 
 
615 371 การฝึกงาน           1(ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง)
 (Practical Training)  
 เงื่อนไข :  รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

   วิศวกรรมเครื่องกล 
ฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ได๎รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา      

เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 320 ชั่วโมง 
Practical training of at least 320 working hours in an industrial sector or an 

institute approved by the Department of Mechanical Engineering. 
 
615 372 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1    1(0-3-0) 
 (Mechanical Engineering Project I)  

เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
การจัดทํารายงานทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

ของนักศึกษา 
Preparing a literature review report on the topic related to students’ 

mechanical engineering project. 
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615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2    1(0-3-0) 

(Mechanical Engineering Laboratory II)  
การทดลองตํางๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน๎นด๎านอุณหพลศาสตร์ การนําความ

ร๎อนการพาความร๎อนแบบอิสระและแบบบังคับ การแผํรังสีความร๎อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน
แบบทํอ แคลอรีมิเตอร์ของไอเสีย ระบบปรับอากาศ เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบทํอความร๎อน 
การหาคําความร๎อนด๎วยบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ การหาจุดวาบไฟของเชื้อเพลิง และจังเกิลแคลอรีมิเตอร์ 

Experiments in mechanical engineering emphasizing thermodynamics, heat 
conduction, free and forced heat convection, heat radiation, tubular heat exchanger, 
exhaust gas calorimeter, air conditioning system, heat pipe heat exchanger, heating 
value evaluation by bomb calorimeter, fuel flash point evaluation and Junkle 
calorimeter. 
 
615 402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
  (Computer Programming for Mechanical Engineering) 

แนวความคิดของคอมพิวเตอร์ หลักการทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การโต๎ตอบกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดของการประมวลผลข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม หลักการของการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คัดเฉพาะสําหรับการประยุกต์ใช๎ในทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สําหรับใช๎แก๎ปัญหาในทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Concepts of computers. Principles of computer hardware and software. 
Computer components. Hardware and software interaction. Electronics Data Processing 
(EDP) concepts. Program design and development methodology. Principles of high-
level computer language programming. Selected computer programming languages for 
mechanical engineering applications. Application software for solving mechanical 
engineering problems. 
 
615 411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 3(3-0-6) 
 (Computer Aided Mechanical Engineering Design)  

การใช๎คอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกล        
การสร๎างแบบจําลองทางกายภาพและการจําลองปัญหาวิศวกรรมเครื่องกลและการใช๎งานที่เกี่ยวข๎อง 
เทคนิค การวิเคราะห์ความแข็งแรง การจําลองการเคลื่อนที่ และการจําลองการไหลผํานชิ้นงานด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

Use of computer for design and analysis of mechanical engineering 
problems. Physical modeling and simulations of mechanical engineering problems and 
related applications. Techniques of strength analysis, motion simulation and flow 
simulation using computer software. 
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615 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง    3(3-0-6) 

(Power Plant Engineering)  
ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดของความเอื้อของระบบ การวิเคราะห์เชื้อเพลิง

และการเผาไหม๎ สํวนประกอบของโรงจักรต๎นกําลังไอน้ํา โรงต๎นกําลังกังหันก๏าช และโรงต๎นกําลัง
เครื่องยนต์สันดาปภายใน ระบบผลิตพลังงานรํวมและระบบพลังความร๎อนรํวม โรงต๎นกําลังพลังงาน
น้ํา โรงต๎นกําลังพลังงานนิวเคลียร์ เครื่องมือวัดและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงจักรต๎นกําลังและ
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 

Energy conversion theory and availability concept. Fuel and combustion 
analysis. Components of steam, gas turbine and internal combustion engine power  
plants. Combined cycle and cogeneration. Hydro power plants. Nuclear power plants. 
Instrumentation and control. Power plant economics and environmental impacts. 
 
615 431 การสั่นสะเทือนทางกล     3(3-0-6) 

(Mechanical Vibration)   
ระบบที่มีองศาเสรีเดียว การสั่นสะเทือนจากการบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและ

แบบถูกบังคับวิธีระบบเสมือน ระบบที่มีองศาเสรีมากกวําหนึ่ง วิธีการและเทคนิคการลดและควบคุม
การสั่นสะเทือน 

Systems with one degree of freedom. Torsional vibration. Free and forced 
vibration. Methods of equivalent systems. Systems with several degrees of freedom. 
Methods and techniques to reduce and control vibration. 
 
615 441 การท าความเย็น       3(3-0-6) 
 (Refrigeration)  

ทบทวนสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกและไซโครเมติกของอากาศ แนะนําการทําความเย็น 
กระบวนการการทําความเย็นทางทฤษฎีและกระบวนการจริง กระบวนการการทําความเย็นแบบ
หลายความดัน สารทําความเย็นและน้ํามันหลํอลื่น การคํานวณภาระการทําความเย็น คอมเพรสเซอร์ 
คอนเดนเซอร์ อีแวปเปอเรเตอร์ อุปกรณ์ลดความดันและอุปกรณ์วัดพร๎อมควบคุมระดับน้ํายา       
การควบคุมระบบการทําความเย็น อุปกรณ์วาล์ว ระบบควบคุมและระบบตรวจสอบทางไฟฟูา        
การออกแบบทํอและภาชนะแรงดันในระบบทําความเย็น ระบบความปลอดภัย 

Review of thermodynamics and psychrometric properties of air. Introduction 
to refrigeration. Theoretical and actual refrigeration processes. Multi-pressure 
refrigeration processes. Refrigerant and lubricating oil. Refrigeration load calculations. 
Compressors, condensers, evaporators, expansion devices and refrigerant level 
measurement and control devices. Refrigeration system control. Valves. Electrical 
control and monitoring system. Refrigeration piping and vessel design. Safety systems. 
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615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2    1(0–3–0) 
 (Mechanical Engineering Project II)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 372 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คัดเลือกหัวข๎อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดทําข๎อเสนอโครงงานที่
ประกอบด๎วย ที่มาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎี การ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ขั้นตอนการดําเนินโครงงาน และแผนงาน นําเสนอโครงงานโดยการเสนอ
รายงานและสอบปากเปลํา 

Selecting a project topic and a project advisor. Preparing a project proposal 
containing rationale and importance of the topic, objectives, scope, theoretical 
framework, literature review, project methodological procedures, and schedule. 
Reporting and presenting the research project orally.  
 
615 472 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3    1(0–3–0) 
 (Mechanical Engineering Project III)  
 วิชาบังคับก่อน  : 615 471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ดําเนินงานวิจัยหรือออกแบบทางวิศวกรรมในหัวข๎อการวิจัยที่เสนอไว๎แล๎วในโครงงาน
วิศวกรรม เครื่องกล 2 วิเคราะห์ผลและสรุปผล นําเสนองานวิจัยโดยการเสนอรายงานและสอบปาก
เปลํา 

Conducting research or producing engineering design focusing on the topic 
presented earlier in Mechanical Engineering Project II. Analysing and concluding. 
Reporting and presenting the research project orally. 

 
615 501 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ส าหรับวิศวกร   3(3-0-6)  

(Finite Element Methods for Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน :  615 204  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรเครื่องกล 

แนะนําวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ พื้นฐานสมการเชิงอนุพันธ์ การสร๎างสมการไฟไนท์เอลิเมนท์
ฟังก์ชั่นการประมาณภายในเอลิเมนท์ การวิเคราะห์ปัญหาในหนึ่งมิติ การแบํงโดเมนออกเป็นเอลิ
เมนท์ การรวมสมการของเอลิเมนท์ คําเง่ือนไขที่ขอบ การหาผลเฉลย การวิเคราะห์ปัญหาสองและ
สามมิต ิ

Introduction to finite element methods. Fundamentals of differential 
equations. Development of finite element equations. Approximation function inside 
elements. One dimensional problem analysis. Discretization of domain into elements. 
Assembly of element equations. Boundary conditions. Problem solving. Analysis of two 
and three dimensional problems. 
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615 511 กลศาสตร์ของแข็ง 2      3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solid II)  
 วิชาบังคบัก่อน :  615 211  กลศาสตร์ของแข็ง 1 

ทบทวนวงกลมมอร์ของความเค๎นและความเครียด คานชนิดที่ไมํสามารถหาคําตอบได๎
ด๎วยวิธีทางสถิตย์ศาสตร์ การวิเคราะห์ความเค๎นและความเครียดโดยวิธีพลังงาน    ทฤษฎีของคาสติ
เกลียโน การไหลของแรงเฉือนและจุดศูนย์กลางการเฉือน ความเค๎นเฉือนในวัสดุผนังบาง ความเค๎นใน
ภาชนะเปลือกบางรับแรงดัน ความเค๎นในภาชนะทรงกระบอกที่มีผนังหนา และความเค๎นในจานหมุน 
ความเค๎นในคานโค๎ง ความเค๎นในรอยเชื่อม หมุดย้ํา และรอยตํอยึดด๎วยเกลียว 

Review of Mohr’s circle of stress and strain. Statistically indeterminate 
beams. Stress-strain analysis by energy methods. Castigliano’s theorem. Shear flow and 
center. Shear stress in thin-walled materials. Stress in thin-walled pressure vessels, 
thick-walled cylinders and rotating disks. Stresses in curved beams. Stresses in welding 
joins, riveting and bolted joins. 
 
615 521 กลศาสตร์ของไหล 2     3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics II)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 223  กลศาสตร์ของไหล 1 

สนามการไหล การไหลศักย์ สมการเนเวียร์-สโตกส์ ทฤษฎีชั้นขอบเขต การไหลแบบอัด
ตัวได๎ การวัดการไหล เครื่องจักรกลของไหล ปั๊มและพัดลม 

Flow field. Potential flow. Navier–Stokes equation. Boundary layers theory. 
Compressible flow.  Fluid measurement. Turbo machinery. Pumps and fans. 
 
615 522 วิศวกรรมไอน้ า     3(3-0-6) 
 (Steam Engineering) 

ไอน้ํา ไอร๎อนยิ่งยวด คุณภาพไอน้ํา การถํายเทความร๎อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร๎อน วิธีการหาปริมาณการใช๎งานไอน้ํา วิธีการวัดคําการใช๎งานไอน้ํา การใช๎ไอน้ําสําหรับถังน้ําร๎อน
ชนิดตําง ๆ การทําความร๎อนโดยคอยล์และแจคเกต การให๎ความร๎อนกับถังน้ําร๎อนโดยหัวฉีดไอน้ํา 
ปริมาณความต๎องการไอน้ําในทํอและเครื่องอุํนอากาศปริมาณความต๎องการไอน้ําในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร๎อน ปริมาณความต๎องการไอน้ําในอุปกรณ์ตําง ๆ ในโรงงาน 

Steam. Superheated steam. Steam quality. Heat transfer in heat exchangers. 
Methods of estimating steam consumption. Measurement of steam consumption. 
Steam consumption of tanks. Heating with coils and jackets. Hot water tank heating by 
steam injectors. Steam consumption of pipes and air heaters. Steam consumption of 
heat exchangers. Steam consumption of plant items. 
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615 523  การออกแบบระบบความร้อน      3(3-0-6) 
 (Design of Thermal Systems)  

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ทํางานได๎ เศรษฐศาสตร์
สําหรับการออกแบบระบบความร๎อน การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับระบบความร๎อน การปรับ
สมการ การสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการจําลองกระบวนการทางความร๎อน เทคนิคการ
หาคําเหมาะที่สุดสําหรับระบบทางความร๎อน 

Engineering design procedures. Design of workable systems. Economics for 
thermal system design. Appropriate equipment selection for thermal systems. 
Equation fitting. Mathematical modeling and simulation of thermal processes. 
Optimization techniques for thermal systems. 
 
615 524 วิศวกรรมท่อความร้อน     3(3-0-6) 
 (Heat Pipe Engineering)  
 วิชาบังคับก่อน : 615 221 การถ่ายเทความร้อน     

โครงสร๎างและหลักการทํางานของทํอความร๎อน สารทํางานและการเลือกสารทํางาน 
ความเข๎ากันได๎ของสารทํางานและตัวทํอ การออกแบบทํอความร๎อน การสร๎างและทดสอบทํอความ
ร๎อน การประยุกต์ใช๎งานทํอความร๎อน 

Structures and principles of heat pipes. Working fluids and selection of 
working fluids. Compatibility of working fluids and pipes. Heat pipe design. Heat pipe 
fabrication and testing. Heat pipe applications. 
 
615 525 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์     3(3-0-6)  

(Solar Energy Engineering)  
วิชาบังคับก่อน : 615 221  การถ่ายเทความร้อน 
ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการวัดรังสีอาทิตย์ กระบวนการถํายเท

ความร๎อนและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมถึง การทําความร๎อน การอบแห๎ง การทําความ
เย็นแบบดูดซึม การกลั่นน้ํา และเครื่องยนต์ความร๎อนโดยพลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นไฟฟูา 

Physical characteristics of solar energy and solar radiation measurement. 
Heat transfer process and solar energy equipment including heating, drying, absorption 
refrigeration, water distillation, and heat engine using solar thermal energy. Conversion 
of solar energy to electricity. 
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615 526 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน    3(3-0-6)  

(Energy Conservation and Management) 
หลักเบื้องต๎นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การใช๎พลังงานไฟฟูาและพลังงาน

ความร๎อน ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟูาและความร๎อน หม๎อแปลง มอเตอร์ไฟฟูา 
ระบบแสงสวําง ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบน้ํา หม๎อน้ําและ
ระบบสํงจํายไอน้ํา การประหยัดพลังงานด๎วยระบบการจัดการพลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการ
ตรวจวัดการใช๎พลังงาน การตรวจวัดการใช๎พลังงานเบื้องต๎นและการตรวจวัดการใช๎พลังงานโดย
ละเอียด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา 

Basic principles of energy conservation and management. Usage of electrical 
and thermal energy. Energy conservation potential in electrical and thermal systems. 
Transformers. Electrical motors. Lighting systems. Air conditioning systems. Refrigerating 
systems. Air compressors. Water pumps. Boilers and steam distribution systems. Energy 
saving by energy management system. Energy measurement tools and techniques. 
Preliminary and detailed energy audits. Economic analysis. Energy conservation 
planning. Energy conservation laws. Case studies.  
 
615 527 แหล่งพลังงานทดแทน     3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Resources)  

ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร๎อนและ
ไฟฟูา พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหลํง
พลังงานทดแทนการเลือกใช๎และการจัดการพลังงานทดแทน  

Definition of renewable energy. Renewable energy conversion to thermal 
and electrical energy. Solar energy. Wind energy. Hydro energy. Biomass energy. Case 
studies of renewable energy resources. Selection and management of renewable 
energy. 
 
615 531 ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรเครื่องกล   3(3-0-6) 
 (Microcontroller for Mechanical Engineers)  

โครงสร๎างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ชิพเดี่ยว การโปรแกรมด๎วย
ภาษาแอสเซมบลี การเปลี่ยนสัญญาณแบบอนาลอกเป็นดิจิตอล การเปลี่ยนสัญญาณแบบดิจิตอล
เป็นสัญญาณอนาลอก การเชื่อมตํออุปกรณ์ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการการออกแบบ
ระบบ 

Structures and architecture of single-chip microcomputers. Assembly 
language programing. Analog to digital conversion. Digital to analog conversion. 
Industrial control device interfacing. System design project. 
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615 532 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
 (Introduction to Mechatronics Engineering)  

ที่มาของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีทางเมคคาทรอนิกส์ การประยุกต์ของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หัวข๎อการวิจัยและพัฒนา
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

History of mechatronics engineering. Basic concepts in mechatronics 
engineering. Mechatronics technology. Applications of mechatronics engineering. 
Research and development topics in mechatronics engineering.    
 
615 533  การวัดทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 
 (Engineering Measurement)      
 วิชาบังคับก่อน : 615 211 กลศาสตร์ของแข็ง 1 

615 223  กลศาสตร์ของไหล 1 
พื้นฐานของเครื่องมือวัดและการวัด คุณลักษณะทางด๎านเทคนิคของเครื่องมือวัด ความ

ไวความถูกต๎อง และความไมํแนํนอน การประยุกต์การวิเคราะห์ทางสถิติและปรับปรุงข๎อมูล หลักการ
ทํางานของเครื่องมือวัดชนิดตําง ๆ ทั้งทางกลและไฟฟูา การวัดเชิงกลและไฟฟูา การได๎มาและการ
เก็บข๎อมูล 

Fundamentals of instruments and measurements. Technical specifications 
of measuring instruments. Sensitivity, accuracy and uncertainty. Applications of 
statistical analysis and data improving. Operating principles of mechanical and electrical 
instruments. Mechanical and electrical measurements. Data acquisition and storage.   
   
615 541 เทคโนโลยียานยนต์     3(3-0-6) 
 (Automotive Technology)  

บทนําของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ขนาดและน้ําหนัก สถิตศาสตร์ของยานยนต์ ระบบ
สํงกําลังระบบเบรก พลศาสตร์ของยานยนต์ขณะเรํงและเบรก ระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับ
แรงสั่นสะเทือน แรงต๎านการเคลื่อนที่ สมรรถนะของยานยนต์ เครื่องมือชํางและอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ สํวนประกอบของเครื่องยนต์แก๏สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล  
การถอดประกอบเครื่องยนต์ 

Introduction to internal combustion engines. Dimension and weight.  Statics 
of automotive vehicles. Power transmission system. Brake system. Dynamics of 
vehicles while accelerating and braking. Steering and suspension systems.  Resistance 
force.  Performance of automotive vehicles. Laboratory tools and devices. Operation 
safety. Components of gasoline and diesel engines. Engine disassembly and assembly. 
 
 
 
 
 
 
 
 



284 

 
615 542  กังหันก๊าซ      3(3-0-6)  
 (Gas Turbine)  
 วิชาบังคับก่อน  :  615 222  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  

ทฤษฎีและหลักการของกังหันก๏าซแบบตํางๆ หลักพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์
สําหรับวัฏจักรกังหันก๏าซ อุณหพลศาสตร์ของการไหลอัดตัวได๎ การออกแบบหัวฉีดเชื้อเพลิง การ
แลกเปลี่ยนพลังงานในเครื่องจักรกลของไหล การออกแบบชํองทางการไหลในตัวกังหัน การออกแบบ
กังหันในมุมมองทางกล เครื่องอัดลมแบบใช๎แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เครื่องอัดลมแบบที่ลมไหลตาม
แนวแกน การเผาไหม๎ รีเจนเนอเรเตอร์ การประยุกต์ใช๎กังหันก๏าซในโรงงาน งานทางทะเล และ
กระบวนการตําง ๆ 

Theories and operating principles of gas turbine engines. Basic concepts of 
thermodynamics for gas turbine cycles. Thermodynamics for compressible flow. Design 
of fuel nozzles. Energy interchanges in fluid machinery. Design of turbine flow passages. 
Mechanical aspects of turbine design. Centrifugal compressors. Axial flow compressors. 
Combustion. Regenerator. Applications of gas turbine engines in industry, marine and 
processes. 
 
615 543 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมพลังงาน   3(3-0-6) 
 (Application Software in Energy Engineering)  

การใช๎งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ตํางๆ ในงานวิศวกรรมพลังงาน ซอฟต์แวร์อีอี เอส 
ซอฟต์แวร์บีอีซี ซอฟต์แวร์เอ็นเนอร์จีพลัส ซอฟต์แวร์ทรานซิส ซอฟต์แวร์ซีเอฟดี  

Implementation of application software in energy engineering. EES software, 
BEC software, EnergyPlus software, TRNSYS software, CFD software.  
 
615 551 ระบบก าลังของไหล       3(3-0-6) 
 (Fluid Power Systems)  

แนวคิดพื้นฐานของระบบกําลังของไหล คุณสมบัติและหน๎าที่ของอุปกรณ์ควบคุม 
ของไหล วงจรควบคุมเบื้องต๎นและสัญลักษณ์ตําง ๆ     การวิเคราะห์และออกแบบวงจรกําลังของไหล  
ผลของการสูญเสียความร๎อนที่มีตํอระบบกําลังของไหล การประยุกต์ใช๎งานในทางอุตสาหกรรม 
โครงงานออกแบบ 

Basic concepts of fluid power systems. Characteristics and functions of fluid 
control devices. Basic control circuits and symbols. Analysis and design of fluid power 
circuits. Effects of heat dissipation on fluid power systems. Industrial applications. 
Design project. 
 
615 552 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์     3(3-0-6) 
 (Pneumatic and Hydraulic Systems) 

หลักการทางกายภาพของระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ สัญลักษณ์ในผังวงจร
การควบคุมการผลิตและการจํายกําลังลมอัด อุปกรณ์นิวแมติกส์ อุปกรณ์ควบคุมแบบไฟฟูา          
นิวแมติกส์ อุปกรณ์คุมแบบนิวแมติกส์ไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์พีแอลซี  

Physical principles of hydraulic systems. Hydraulic devices. Symbols in circuit 
diagrams. Production control and distribution of compressed air. Pneumatic devices. 
Electro-pneumatic control devices. Pneumatic-hydraulic control devices. PLC devices.  



285 

 
615 553 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1   3(3-0-6) 
 (Optomechatronics Engineering I)  

พื้นฐานของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ทางแสง พื้นฐานด๎านแสงและอุปกรณ์ทางแสง 
ระบบเมคคาทรอนิกส์ทางแสงในทางปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีด๎านเมคคาทรอนิกส์ทาง
แสง เทคโนโลยีเลเซอร ์

Fundamantals of optomechatronics technology. Fundamentals of optics 
and optical devices. Practical optomechatronics systems. Characteristics of 
optomechatronics technologies. Laser technology. 
 
615 554 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 2   3(3-0-6) 
 (Optomechatronics  Engineering II)  
 วิชาบังคับก่อน  : 615 553  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 1 

สํวนประกอบด๎านเมคคาทรอนิกส์ของสํวนเชื่อมตํอของงานด๎านเมคคาทรอนิกส์ทางแสง 
การประกอบกันของอุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์ทางแสง หนํวยวัดการทํางานพื้นฐานของเมคคาทรอนิกส์
ทางแสง อุปกรณ์ตรวจจับและตัวขับเร๎าทางด๎านเมคคาทรอนิกส์ทางแสง ระบบเมคคาทรอนิกส์ทาง
แสงในทางปฏิบัติ อุปกรณ์ใยแก๎วนําแสงในงานด๎านเมคคาทรอนิกส์ 

Mechatronics elements of optomechatronics interface. Optomechatronics 
device integration. Basic optomechatronics functional units. Optomechatronics sensors 
and actuators. Optomechatronics systems in practice. Fiber optic devices in 
mechatronics. 
 
615 555 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 (Application Software in Mechatronics Engineering)  

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช๎ในงานวิศวกรรม การใช๎โปรแกรมแมตแล็บ สําหรับงานวิศวกรรม 
การจําลองระบบทางวิศวกรรมด๎วยโปรแกรมซิมูลิ้งค์ การใช๎โปรแกรมแล็บวิว สําหรับงานวิศวกรรม 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ชนิดอื่น ๆ ที่ใช๎ในงานวิศวกรรม 

Application software in engineering. Use of MATLAB program in engineering. 
Simulation of engineering systems by Simulink program. Use of LABVIEW program in 
engineering. Other application software in engineering. 
 
615 561 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering I)  
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหมํๆ ในด๎านวิศวกรรมเครื่องกล  
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 562 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 2   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering II)  
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหมํๆ ในด๎านวิศวกรรมเครื่องกล  
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 
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615 563 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering III)  
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหมํๆ ในด๎านวิศวกรรมเครื่องกล  
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 564 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 4   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mechanical Engineering IV)   
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบัน และ/หรือ การพัฒนาใหมํๆ ในด๎านวิศวกรรมเครื่องกล  
Topics of current interest and/or innovations in mechanical engineering. 

 
615 565  การเผาไหม้และควบคุมมลพิษ    3 (3-0-6)  
 (Combustion and Emission Control) 

ชนิดของเชื้อเพลิง ระบบการเผาไหม๎ คุณสมบัติเชื้อเพลิง กระบวนการเผาไหม๎ ปริมาณ
อากาศตามทฤษฎี เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับการเผาไหม๎ เคมีการเผาไหม๎เบื้องต๎น การควบคุมมลพิษ
ในหม๎อไอน้ําและเตาเผาโดยเน๎นไปที่ออกไซด์ของคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ และฝุุนละออง ปริมาณการเกิดไนตริกออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และปริมาณฝุุนละอองที่
เกิดจากการเผาไหม๎ถํานหินในหม๎อน้ํา 

Types of fuel. Combustion systems. Properties of fuels. Combustion 
processes. Stoichiometry of combustion. Thermodynamics for combustion. 
Introduction to combustion chemistry. Emission control in boilers and furnaces 
emphasizing oxides of carbon, oxides of nitrogen, oxides of sulfur and particulate 
matter.  Generated amount of nitric oxide, sulfur dioxide and particulate matter from 
firing coal in boilers. 
 
615 566  ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ   3(3-0-6)  
 (Combustion Systems and Emission Control Equipment) 

ชนิดของเช้ือเพลิง คุณสมบัติเช้ือเพลิง กระบวนการเผาไหม๎ ระบบการเผาไหม๎และ
อุปกรณ์กระบวนการเผาไหม๎ การควบคุมมลพิษในหม๎อไอน้ําและเตาเผา เทคโนโลยีในการควบคุม
มลพิษ กฎหมายและข๎อกําหนดในการควบคุมมลพิษ 

Types of fuel. Properties of fuels. Combustion processes. Combustion 
systems and control equipment. Emission control in boilers and furnaces. Emission 
control technologies. Laws and regulations for emission control. 
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615 567 การดูดความชื้นส าหรับอาคาร    3(3-0-6) 
 (Dehumidification for Buildings) 

ความต๎องการการทําความเย็นและการดูดความชื้นในอาคาร ทางเลือกในการดูดความชื้น 
หลักการทํางานของสารดูดความชื้น ประเภทของสารดูดความชื้น ระบบดูดความชื้นที่ใช๎สารดูด
ความชื้นชนิดของแข็ง ระบบดูดความชื้นที่ใช๎สารดูดความชื้นชนิดของเหลว การประเมินสมรรถนะ
ของระบบดูดความชื้น การประยุกต์ใช๎งานระบบดูดความชื้น การใช๎ระบบดูดความชื้นรํวมกับระบบ
ปรับอากาศและศักยภาพการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา 

Cooling and dehumidification requirements in buildings. Dehumidification 
options. Working principles of desiccants. Types of desiccant. Solid desiccants  
dehumidification systems. Liquid desiccant dehumidification systems. Performance  
evaluation of dehumidification systems. Applications of dehumidification systems.  
Hybrid use of dehumidification and air conditioning systems and energy saving  
potentials. Case studies. 
 
615 568 การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน   3(3-0-6) 
 (Passive Building Design) 

กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานอยํางยั่งยืนสําหรับอาคาร การใช๎แสงธรรมชาติในอาคาร 
อุปกรณ์บังแดด การระบายอากาศด๎วยวิธีธรรมชาติและการไหลของอากาศภายในอาคาร ความสบาย
เชิงความร๎อน ความสบายทางสายตา การถํายเทความร๎อนผํานกรอบอาคาร การประยุกต์งานสําหรับ
บ๎านเรือนไทย การประยุกต์ใช๎มํานปรับแสงอัตโนมัติ 

Sustainable energy conservation strategies for buildings. Daylighting in 
buildings. Shading devices. Natural ventilation and air flows in buildings. Thermal 
comforts. Visual comforts. Heat transfer through building envelopes. Applications for 
Thai-style buildings. Applications of automated blinds. 
 
615 569 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ    3 (3-0-6) 
 (Biomass Fuel and Its Conversion) 

ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับชีวมวล ข๎อดีและข๎อเสียของเชื้อเพลิงชีวมวล การปรับปรุงสภาพโดย
การอัดแนํน การค่ัว การทําถําน การแปลงสภาพชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเหลว และการแปลงสภาพเป็น
เชื้อเพลิงก๏าซ 

General information about biomass. Advantages and drawbacks of biomass 
fuel. Biomass upgrading by densification, torrefaction, carbonization, liquefaction and 
gasification.  
 
615 571 สัมมนา      3(3-0-6) 
 (Seminar)  
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

เตรียมบทความในหัวข๎อที่นําสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เสนอรายงานตํอ
ภาควิชาในเวลาที่กําหนดและต๎องเข๎ารํวมฟังการสัมมนา 

Preparing articles of interesting topics in the field of mechanical engineering. 
Submitting a report to the department within the deadline and attending the seminar. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

616 111 วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น     2(2-0-4) 
 (Introduction to Chemical Engineering) 
 บทบาทและหน๎าที่ของวิศวกรเคมี จรรยาบรรณ กฎหมาย ความรู๎เบื้องต๎นทางวิศวกรรม
เคมี กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต๎น ความสําคัญของวิศวกรรมเคมีตํอภาคอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบัน 
 Role and duty of chemical engineers. Code of ethics. Law. Basic knowledge 
of Chemical Engineering.Basic chemical-engineering processes.Importance of chemical 
engineering in the industry at present. 
 
616 121 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี    3(3-0-6) 
 (Chemical Engineering Processes) 

สารประกอบอินทรีย์ อนินทรีย์ และโลหะอินทรีย์ที่สําคัญในอุตสาหกรรมเคมี แนะนํา
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี โดยเน๎นวัตถุดิบ สํวนสนับสนุนกระบวนการ อุปกรณ์และ
ปฏิกิริยาเคมี การใช๎แผนภาพการไหลของกระบวนการ ตัวอยํางของอุตสาหกรรมเคมี  
 Important organic, inorganic, and organometallic compounds in chemical 
industry. Introduction to manufacturing processes in chemical industry with the 
emphasis on raw materials, process utilities, equipments, and chemical reactions. Uses 
of process flow diagram. Examples of chemical industry. 
 
616 202 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมีด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  2(2-0-4) 
 (Chemical Engineering Analysis by Numerical Methods) 

การวิเคราะห์คําผิดพลาด การหารากของสมการโดยวิธีเชิงตัวเลข วิธีเชิงตัวเลขสําหรับ 
สมการพีชคณิต การหาเมทริกซ์ผกผัน การหาคําเหมาะที่สุด การประเมินคําในชํวงและการ ถดถอย
แบบกําลังสองน๎อยสุด การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข 

Error analysis. Determination of roots of equations by numerical methods. 
Numerical methods for algebraic equations. Matrix inversion. Optimization.Interpolation 
and least-squares regression. Numerical differentiation and integration. 
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616 203 สถิติวิศวกรรมเคมี     3(3-0-6) 
 (Chemical Engineering Statistics) 
 ทฤษฎีความนําจะเป็นและการประยุกต์ ตัวแปรสุํม การแจกแจงความนําจะเป็น
แบบตํอเนื่องและไมํตํอเนื่อง คําคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชั่น ทฤษฎีการสุํมตัวอยําง การอนุมาน
ทางสถิติ การประมาณคําพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การ
ถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการทดลองเบื้องต๎น การใช๎เครื่องมือทางสถิติ 
เพื่อแก๎ปัญหาทางด๎านวิศวกรรมเคมีและการประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการแก๎ปัญหา 
 Probability theory and application. Random variables. Continuous 
probability distributions and discrete probability distributions. Expected value and 
moment generating function. Sampling distribution. Parameter estimation. Statistical 
inference. Hypothesis testing. Correlation and regression analysis. Analysis of variance. 
Fundamentals of experiment design. Use of statistical methods as tools in  chemical 
engineering problem solving and application of computer for problem solving. 
 
616 211 หลักการและการค านวณทางวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) 
 (Basic Chemical Engineering Principles and Calculations) 
 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี ความรู๎พื้นฐานทางเคมีเชิงฟิสิกส์   
หลักการของดุลมวลสารและพลังงาน การเปลี่ยนหนํวยและมิติ มวลสารสัมพันธ์และการคํานวณดุล
มวลสารสําหรับระบบที่มีและไมํมีปฏิกิริยาเคมี การเวียนกลับ การไหลผํานและการไลํทิ้ง    การใช๎
ข๎อมูลสมดุลเคมีและสมดุลวัฏภาค ดุลพลังงานและการใช๎ข๎อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์ กรณีศึกษา
ของกระบวนการทั่วไป 
 Introduction to Chemical Engineering calculation. Fundamental knowledge 
in physical chemistry. Principles of material and energy balances. Unit and dimension 
conversions. Stoichiometry and material balance calculation for systems with and 
without chemical reactions. Recycling, bypassing and purging.  Uses of chemical- and 
phase-equilibrium data. Energy balance and use of thermodynamic data. Case studies 
of typical processes. 
 
616 212 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี    3(3-0-6) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics) 
 สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ กฎข๎อที่หนึ่งและกฎข๎อที่สองของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักร   
คาร์โน พลังงาน เอนโทรปี สมการสภาวะ ความสัมพันธ์ของสมบัติ สมดุลวัฏภาคของสารบริสุทธิ์ การ
ถํายเทความร๎อนพื้นฐานและการเปลี่ยนพลังงาน 

Thermodynamic properties. First law and second law ofthermodynamics. 
Carnot cycle. Energy. Entropy. Equation of states. Relationships of properties. 
 Phase equilibrium of pure substances. Basic heat transfer and energy 
conversion. 
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616 213 ท่อและอุปกรณ์ส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม               2(2-0-4) 
 (Piping and Instruments for Industrial Processes) 
 สมบัติทางกายภาพของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ ชนิดของ การไหล 
แรงต๎านการไหล แฟกเตอร์ความเสียดทาน สมการอนุรักษ์โมเมนตัม การขนสํงของไหล ผํานทํอ วาล์ว และ
ข๎อตํอ การขนสํงอนุภาค ปั๊ม เครื่องอัดแก๏ส กังหัน เครื่องมือสําหรับวัด การไหล อุณหภูมิ ความดัน และ
ระดับการวัดสมบัติทางอุณหพลศาสตร์และสมบัติการนําพา แผนภาพ ทํอและอุปกรณ ์

Physical properties of fluids. Fluid statics and application. Types of flow. Fluid drag 
force. Friction factor. Equations of momentum conservation. Transportation of fluid through 
pipes, valves and fittings. Transportation of particles. Pumps. Compressors. Turbines. 
Instruments for measurement of flow, temperature, pressure and level. Measurement of 
thermodynamic and transport properties. Piping and Instrumentation Diagram. 
 
616 301 การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับการจ าลอง              2(2-0-4) 
 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี     
 (Application of Mathematical Methods for Modeling in Chemical  

Engineering Processes) 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับวิศวกรรมเคมี เทคนิคการหาคําตอบสําหรับแบบจําลองที่

อยูํในรูปสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ยํอย วิธีการหาคําตอบแบบอนุกรม การแปลงลา
ปลาซ วิธีการหาคําตอบ โดยประมาณและเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์
ยํอย 
 Mathematical models for Chemical Engineering. Solution techniques for models 
yielding ordinary- and partial-differential equations. Series-solutionmethods. Laplace 
transform. Approximate- and numerical-solution methods for ordinary- and partial-differential 
equations. 
 
616 302 ระบบการประกันคุณภาพอุตสาหกรรม                2(2-0-4) 
 (Industry Quality Assurance System) 
 มาตรฐานการประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวมและกรณีศึกษา การศึกษา หัวข๎อที่
นําสนใจ และการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ หลักการของไคเซน วิศวกรรมคุณภาพกิจกรรม 5 ส 
มาตรฐานองค์การระหวํางประเทศ 
 Quality assurance standard. Total quality management and case study. A study on 
topics of interest. Application of quality control. Principle of Kaizen. Quality engineering. 5-Sei 
activities. International organization for standardization (ISO). 
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616 311 สมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมีทางวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 
 (Phase and Chemical Equilibrium in Chemical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 616 212  อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 
 อุณหพลศาสตร์ของระบบหลายสารที่มีวัฏภาคเดียว สมดุลในระบบหลายสารและ      
หลายวัฏภาค สมดุลในระบบที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นทั้งแบบวัฏภาคเดียวและหลายวัฏภาค          
การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช๎ข๎อมูลสมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมี 
 Thermodynamics of multi-component systems with single phase. 
Equilibrium for multi-component and multi-phase systems. Equilibrium for single-phase 
and multi-phase systems with chemical reactions. Process analysis using data of phase 
and chemical equilibria. 
 
616 312 การก าเนิดก าลังและการท าความเย็น   2(2-0-4) 
 (Power Generation and Refrigeration) 
 หลักการพื้นฐานของวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ ประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์   
ความเป็นไปได๎ของกระบวนการและการผันกลับไมํได๎ การกําเนิดกําลังด๎วยแก๏สและไอโดยใช๎วัฏจักร
ตําง ๆ ประกอบด๎วยวัฏจักรออตโต วัฏจักรดีเซล วัฏจักรกังหันแก๏ส และวัฏจักรแรงกิน การทํา  
ความเย็น ประกอบด๎วยเครื่องทําความเย็นชนิดการอัดไอและชนิดการดูดซับ 
 Basic principles of thermodynamic cycles. Thermodynamic efficiency.     
Process possibility and irreversibility. Power generation by gas and vapor using various 
cycles including Otto, Diesel, gas-turbine and Rankine cycles. Refrigeration including 
vapor-compression and absorption refrigerator. 
 
616 313 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี    3(3-0-6) 
 (Chemical Engineering Safety) 
 หลักการความปลอดภัยและการควบคุมปูองกันการสูญเสีย การระบุอันตรายและการ
จัดการ การประเมินความเสี่ยง หลักการการจัดการความปลอดภัย บัญญัติและกฎหมายทางด๎าน
ความปลอดภัย ความปลอดภัยในปฏิบัติการเฉพาะหนํวย 
 Principles of safety and loss-prevention control. Hazard identification and 
handling. Risk assessment. Principle of safety management. Legislation and safety law. 
Safety in unit operations. 
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616 331 จลนพลทางศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์             3(3-0-6)
 (Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design) 
 หลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี           
การวิเคราะห์ข๎อมูลอัตรา  จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาอมูลฐาน  ปฏิกิริยาเอนไซม์  และปฏิกิริยาการเรํง
วิวิธพันธุ์ การประยุกต์ความรู๎พื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์เคมี ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องปฏิกรณ์เดี่ยวและระบบเครื่องปฏิกรณ์หลายตัว เครื่อง
ปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิคงที่และไมํคงที่ 

Basic principles of chemical engineering kinetics. Chemical reaction rate. Analysis 
of rate data. Kinetics of non-elementary, enzymatic and heterogeneous catalytic reaction. 
Applications of thermodynamic and kinetic fundamentals to the analysis and design of 
chemical reactors. Types of reactors. Single-reactor and multiple-reactor systems. Isothermal 
and non-isothermal reactors. 
 
616 332 การปฏิบัติการการถ่ายเทโมเมนตัม                 2(2-0-4) 
 (Momentum Transfer Operations) 
 การออกแบบเครื่องปั่นกวน แพ็คเบด และฟลูอิไดซ์เบด หลักการแยกทางกายภาพ การ
ออกแบบกระบวนการแยกทางกลโดยเน๎นกระบวนการการกรอง การตกตะกอน การแยกโดยใช๎แรงโน๎มถํวง
และแรงเหวี่ยง การคัดขนาดอนุภาค และการแยกอนุภาคจากแก๏ส 
 Design of agitator, packed and fluidized beds. Principles of physical          
separation. Design of mechanical-separation processes with the emphasis on filtration, 
sedimentation, gravity and centrifugal separation. Particle sieving and particle separation from 
gas. 
 
616 333 การปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อน                3(3-0-6) 
 (Heat Transfer Operations) 
 หลักการและกลไกพื้นฐานสําหรับการถํายเทความร๎อน การนําความร๎อน การพาความร๎อน    
การแผํรังสีความร๎อน แบบจําลองทางกายภาพสําหรับการปฏิบัติการการถํายเทความร๎อนและการถํายเท
ความร๎อนกับมวลพร๎อมกัน การประยุกต์ใช๎แบบจําลองเหลํานี้ในการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน
แบบทํอสองชั้น เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบเชลล์และทํอเครื่องควบแนํน เครื่องต๎มระเหย เครื่องให๎
ความชื้น เครือ่งดูดความชื้น หอทําความเย็น และเครื่องอบแห๎ง 
 Basic principles and mechanisms for heat transfer. Heat conduction. Heat 
convection. Heat radiation. Physical models for heat transfer and simultaneous heat-mass-
transfer operations. Applications of these models for the design of double-pipe heat 
exchangers, shell-and-tube heat exchangers, condensers, evaporators, humidifiers, 
dehumidifiers, cooling towers and dryers. 
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616 334 การปฏิบัติการการถ่ายเทมวล    3(3-0-6) 
 (Mass Transfer Operations) 
 หลักการและกลไกพื้นฐานสําหรับการถํายเทมวล การแพรํเชิงโมเลกุลในแก๏ส ของเหลว 
และของแข็ง การถํายเทมวลระหวํางวัฏภาค แบบจําลองทางกายภาพสําหรับการปฏิบัติการการ
ถํายเทมวล การประยุกต์ใช๎แบบจําลองเหลํานี้ในการออกแบบกระบวนการแยกที่เกี่ยวข๎องกับการดูด
ซึม การสกัด และการกลั่นแบบหลายสาร การกลั่นแบบกะ การแยกด๎วยเยื่อแผํน การการดูดซับ การ
ชะละลาย การตกผลึก 
 Basic principles and mechanisms for mass transfer. Molecular diffusion in 
gases, liquids and solids. Interphase mass transfer. Physical models for mass transfer. 
Applications of these models for the design of separation processes related to multi-
component absorption, extraction and distillation. Batch distillation. Membrane 
separation. Adsorption. Leaching. Crystallization. 
 
616 335 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองกระบวนการ 1  3(2-3-4) 
 (Process Modeling and Simulation I) 
 หลักปฐมบทและการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ แบบจําลองกลํองขาวและกลํอง
ดํา  แบบจําลองพารามิเตอร์แบบก๎อนและแบบกระจาย แบบจําลองสถานะคงตัวและพลวัต คําตอบ
ของแบบจําลองคณิตศาสตร์ 
 Fundamental principles and mathematical model development. White-and-
black box models. Lumped- and distributed-parameters models. Steady-state and 
dynamic models. Solutions of mathematical models. 
 
616 336 พลวัตกระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
 (Process Dynamics and Control in Chemical Engineering) 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางวิศวกรรมเคมี เทคนิคการหาคําตอบและพลวัต
ของระบบ การประยุกต์การแปลงลาปลาซและแผนภาพในการสร๎างจําลองระบบ การควบคุมแบบ
อัตโนมัติเบื้องต๎น หลักการการควบคุมแบบปูอนกลับและปูอนลํวงหน๎า การวิเคราะห์เสถียรภาพ การ
ตอบสนองความถี่และการออกแบบระบบควบคุม ฟังก์ชันการเปลี่ยนของการควบคุมแบบพีไอดี 
ลักษณะของเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุม 
 Mathematical models of chemical-engineering systems. Solution techniques 
and dynamics of the systems. Applications of Laplace transform and block diagrams in 
modeling. Introduction to automatic control. Feedback and feed-forward control 
concept. Stability analysis. Frequency response and control-   system designs. Transfer 
functions of PID controllers. Characteristics of measurement and control instruments. 
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616 381 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1   1(0-3-0) 
  (Unit Operation Laboratory I) 

เงื่อนไข : ผ่านการวัดผลเป็นค่าระดับ ในรายวิชา 616 213 ท่อและอุปกรณ์ส าหรับ 
กระบวนการอุตสาหกรรม และรายวิชา 616 332 การปฏิบัติการการ 
ถ่ายเทโมเมนตัม หรืออาจเรียนพร้อมกัน 

 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา 616 213 ทํอและอุปกรณ์สําหรับกระบวนการ       
อุตสาหกรรม และวิชา 616 332 การปฏิบัติการการถํายเทโมเมนตัม โดยครอบคลุมการสูญเสียจาก
แรงเสียดทานในของไหล การวัดอัตราการไหล ฟลูอิไดเซชัน ลักษณะของปั๊ม การกวน การลดขนาด 
 Experiments related to the courses of 616 213 Piping and Instruments for 
Industrial Processes and 616 332 Momentum Transfer Operations, including fluid-
friction losses, flow measurement, fluidization, pump characterization, agitation, size 
reduction. 
 
616 382 การฝึกงาน              1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Practical Training) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

วิชาน้ีวัดผลโดยไม่ก าหนดค่าระดับ (S หรือ U) 
ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข๎องกับวิศวกรรมเคมี ที่ได๎รับความเห็นชอบ

จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง) 
 On-site training program in factory or organization related to chemical    
engineering by consent of the Department of Chemical Engineering (at least 240 hours). 
 
616 391 สัมมนาทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน 1(0-3-0) 

(Seminar in Recent Chemical Engineering Innovation and 
Development) 

 การเตรียมและการนําเสนอบทความในหัวข๎อที่นําสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พร๎อม
ทั้งเข๎ารํวมฟังการสัมมนาของผู๎อื่นเพื่อรํวมเสนอความคิดเห็น เรียนรู๎ถึงกระบวนการตําง ๆทาง
วิศวกรรมเคมี ปัญหาและแนวทางแก๎ไขในโรงงานอุตสาหกรรม  ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน  
 Preparation and presentation of interesting papers under the topics related 
to chemical engineering. Attendance and contribution at the seminars. Studies on 
various chemical engineering processes, troubles and solutions in industrial plants. 
Importance of researches and development. Recent researches and innovations in 
chemical engineering. 
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616 401 เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี         3(3-0-6) 
 (Chemical Engineering Economics) 
 การอํานข๎อมูลทางการบัญชีและงบการเงินของอุตสาหกรรมเคมี การประมาณราคา
ต๎นทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทางเคมี และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการ
ออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การวางแผนและการบริหารจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี 
การควบคุมคุณภาพ การประเมินคําทางเศรษฐศาสตร์สําหรับการเลือกกระบวนการทางเลือกอื่น ๆ 
การลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี ซ่ึงคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน ภาษี เงินเฟูอ อัตราดอกเบี้ย และการ
ประเมินความเสี่ยง 
 Interpreting accounting data and financial statements in chemical industry. 
Capital cost estimation and economic evaluation in Chemical Engineering plant design. 
Planning and management of chemical-industrial production. Quality control. 
Economic evaluation for alternative selection of chemical processes. Investment in 
chemical industries concerning returning rate of investment, tax,  inflation, interest, and 
risk assessment. 
 
616 411 ปรากฏการณ์การน าพา         3(3-0-6) 
 (Transport Phenomena) 
 การสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์โดยใช๎กฎการถํายเทโมเมนตัม ความร๎อน และมวล
การถํายเทเชิงโมเลกุล เทคนิคการดุลแบบเปลือก สมการความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ การถํายเท
มวลเมื่อมีตัวแปรอิสระมากกวํา 2 ตัวแปร การไหลแบบปั่นปุวน การถํายเทระหวําง วัฏภาค และใช๎
โปรแกรมสําเร็จรูปจําลองกระบวนการ 
 Mathematical modeling governed by transport of momentum, heat and 
mass. Molecular transport. Concept of transport by shell-balance techniques. 
Equations of multi-dimensional change, transport with more than two independent 
variables. Turbulent flow. Transport between phases. Computer simulation. 
 
616 421 วิศวกรรมการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมและการผลิตแก๊สธรรมชาติ      3(3-0-6) 
 (Petroleum Refinery Engineering and Natural Gas Processing) 
 กระบวนการเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม การแตกตัว การปฏิรูป โค๎ก
กิ้ง อัลคิเลชัน ไอโซเมอไรเซชัน และการปฏิบัติการทางการกลั่นอื่ น ๆ การปรับสภาพแก๏ส         
กระบวนการแยกแก๏ส การออกแบบอุปกรณ์สําหรับการดูดซับและการดูดซึม การออกแบบการแยก
สํวน 
 Processes pertinent to petroleum refining including cracking, reforming, 
coking, alkylation, isomerization, and other refining operations. Gas conditioning. Gas 
separation process. Equipment design for adsorption and absorption. Fractionation 
design. 
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616 422 กระบวนการวิศวกรรมปิโตรเคมี         3(3-0-6) 
 (Petrochemical Engineering Processes) 
 กระบวนการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมีจากแก๏สธรรมชาติและปิโตรเลี ยม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย โรงแยกแก๏ส โรงกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม โรงโอเลฟินส์    โรงอะโร
มาติกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากมีเทน เอทิลีน โพรพิลีน มิกซ์ซีโฟร์ เบนซีน โทลูอีน และไซลีน 
 Synthesis processes for petrochemical products from natural gas and     
petroleum. Petrochemical industries in Thailand. Gas separation plants. Petroleum 
refinery plants. Olefin plants. Aromatic plants. Petrochemicals from methane, ethylene, 
propylene, mixed C4, benzene, toluene, and xylene. 
 
616 431 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองกระบวนการ 2       2(1-3-2) 
 (Process Modeling and Simulation II) 

การสร๎างแบบจําลองในปฏิบัติการการถํายเทโมเมนตัม ความร๎อน และมวล การสร๎าง
แบบจําลอง ในวิศวกรรมปฏิกิริยา การจําลองเชิงโมเลกุล ซอฟต์แวร์การจําลองรวมถึงซอฟต์แวร์
จําลองแบบโมดูล ซอฟต์แวร์จําลองเชิงโมเลกุล พลวัตของไหลด๎วยการคํานวณ 
 Modeling in momentum-, heat- and mass-transfer operations. Modeling in 
reaction engineering. Molecular simulation. Simulation software including modular 
simulators, molecular simulation software, computational fluid dynamics. 
 
616 432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี        3(2-3-4) 
 (Chemical Engineering Plant Design) 

เงื่อนไข:  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
วิศวกรรมเคมี 

หลักการเรียนแบบใช๎โจทย์ปัญหา โครงการการออกแบบกระบวนการของโรงงานทางเคมี
ที่ซับซ๎อน การพิจารณาเง่ือนไขที่ใช๎ในการออกแบบทั่วไป การพิจารณาถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
และความปลอดภัย การสังเคราะห์กระบวนการและหลักการคํานวณออกแบบการจําลองกระบวนการ 
การออกแบบการใช๎พลังงานในโรงงาน การออกแบบอุปกรณ์อยํางละเอียด การเลือกใช๎วัสดุและ
วิธีการสร๎างหนํวยการผลิต ข๎อพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบ การประเมินราคา ความ
เหมาะสมในการออกแบบขั้นต๎น รายงานการออกแบบการบริหารจัดการโครงการ 
 Principles of problem-based learning. Process-design project of complex 
chemical plants. Considerations on conditions used in general design. Environmental 
and safety considerations. Process synthesis and conceptual design. Process simulation. 
Design for energy used in plants. Detailed equipment design. Material and fabrication 
selection in production units. Economic considerations in designing. Cost estimation. 
Optimization in preliminary design. Design reports. Project management. 
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616 441 การสังเคราะห์วัสดุและการจ าแนกลักษณะเฉพาะ       3(3-0-6) 
 (Material Synthesis and Characterization) 
 การสังเคราะห์วัสดุด๎วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพ การวิเคราะห์ทาง
เคมีฟิสิกส์โดยใช๎เครื่องมือทางสเปกโทรสโคปีและเครื่องมือทางโครมาโทรกราฟี การวิเคราะห์การดูด
ซับและการหลุดออกของแก๏สบนพื้นผิวด๎วยเทคนิคโปรแกรมอุณหภูมิ การวิเคราะห์พื้นที่ผิว ขนาดรู
พรุน และการกระจายตัวของรูพรุนด๎วยเทคนิคบลูเนอร์ เอมเมทท์ เทลเลอร์การวิเคราะห์การสลายตัว
โดยใช๎ความร๎อน กล๎องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสํองกราด กล๎องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสํองผําน 
การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ 
 Material synthesis using physical, chemical and biological methods. 
Physicochemical analysis by spectroscopy and chromatography instruments. Gas 
adsorption and desorption on surface analysis by temperature-programmed  
techniques. Surface area, pore size and pore-size distribution analysis by Brunauer-
Emmett-Teller technique. Thermal-gravimetric analysis. Scanning electron microscopy. 
Transmission electron microscopy. X-ray diffraction. 
 
616 451 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 
 (Environmental Chemical Engineering) 
 อิทธิพลของมลภาวะสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อม แหลํงกําเนิดและ
ลักษณะของของเสียอุตสาหกรรมและวิธีการบําบัด ของเสียอันตรายและวิธีกําจัด 
 Impacts of environmental pollution; environmental quality standards; 
sources and characteristics of industrial wastes and treatment methods; hazardous 
wastes and disposal methods. 
 
616 452 การบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 
 (Industrial Waste Treatment) 

ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล๎อมจากของเสียอุตสาหกรรมเคมี และแนวทางการแก๎ปัญหาการ
ควบคุมของเสียอันตรายที่ปนเปื้อนในน้ํา อากาศ และดิน 
 Study of environmental problems from waste of chemical industries and 
guideline for solution. Hazardous waste control of contaminants in water, air and soil. 
 
616 481 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2        1(0-3-0) 
 (Unit Operation Laboratory II) 

เงื่อนไข : ผ่านการวัดผลเป็นค่าระดับ  
ในรายวิชา 616 333 การปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อน  
และรายวิชา 616 334 การปฏิบัติการการถ่ายเทมวล  
หรืออาจเรียนพร้อมกัน 

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา 616 333 การปฏิบัติการการถํายเทความร๎อน และ
วิชา 616 334 การปฏิบัติการการถํายเทมวล โดยครอบคลุม การกลั่น การอบแห๎ง หอทําความเย็น 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบตําง ๆ การดูดซับก๏าซ 

Experiments related to the courses 616 333 Heat-Transfer Operations and 
616 334 Mass-Transfer Operations, including distillation, dryer, cooling tower, multi-type 
heat exchanger, and gas adsorption. 



298 

 
616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1        1(0-3-0) 
 (Chemical Engineering Project I) 
 เงื่อนไข : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 เลือกหัวข๎อวิจัย ทบทวนผลงานวิจัยที่เคยมีการนําเสนอมากํอน การวางแผนงานวิจัย   
เขียนโครงรํางงานวิจัย นําเสนอโครงรํางงานวิจัย 
 Research topic selection. Review of literatures related to the selected topic. 
Research planning. Proposal writing. Proposal presentation.  
 
616 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2         3(0-9-0) 
 (Chemical Engineering Project II) 
 วิชาบังคับก่อน :  616 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
 เงื่อนไข :     นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 ดําเนินการทํางานวิจัยตามโครงรํางงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎แล๎วในรายวิชา 616 491 
โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 เขียนรายงานผลการวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย 
 Conducting a research project according to the research proposal submitted 
for 616 491 Chemical-Engineering Project I. Research report writing. Research 
presentation. 
 
616 511 การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ        3(3-0-6) 
 (Process Safety Management) 
 ภาพรวมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการ ข๎อมูลความปลอดภัยกระบวนการการ
วิเคราะห์อันตรายของกระบวนการผลิต การจัดการความเปลี่ยนแปลง การทบทวนความปลอดภัย
กํอนเริ่มเดินเครื่อง การเตรียมความพร๎อมและตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน  
 Overview of process safety management. Process safety information. 
Process hazard analysis. Management of changes. Pre-startup safety reviews. 
Emergency planning and responses. 
 
616 531 การหาคา่เหมาะที่สุดทางวิศวกรรมเคมี        3(3-0-6) 
 (Chemical Engineering Optimization) 

แนวคิดพื้นฐานของการหาคําที่เหมาะสม การหาคําที่เหมาะสมด๎วยแผนภาพ การหาคําที่
เหมาะสมแบบไมํมีขอบเขต โปรแกรมเชิงเส๎น โปรแกรมไมํเชิงเส๎น การประยุกต์ของการหาคําที่
เหมาะสมในทางวิศวกรรมเคมี 

Basic concepts of optimization. Graphical optimization. Unconstrained 
optimization. Linear programming. Non-linear programming. Applications of 
optimization in Chemical Engineering. 
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616 532 การสร้างแบบจ าลองและการวิเคราะห์พลวัตกระบวนการ     3(3-0-6) 

(Modeling and Analysis of Process Dynamics)  
แบบจําลองพลวัตของกระบวนการทางเคมี การแก๎ปัญหาแบบจําลองพลวัต  

การวิเคราะห์ระบบเชิงเส๎น เมตริกซ์การแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์ระบบไมํเชิงเส๎น การวิเคราะห์ 
เฟสเพลน แนะนําพฤติกรรมจุดสองงํามและความอลหมําน 

Dynamic model of chemical processes. Solutions of dynamic models. Linear 
system analysis. Matrix transfer function. Nonlinear system analysis. Phase-plane 
analysis. Introduction to bifurcation behaviors and chaos.  
 
616 541 วิศวกรรมพอลิเมอร์        3(3-0-6) 
 (Polymer Engineering) 

นิยามและแนวความคิด พฤติกรรมเบื้องต๎นของวัสดุพอลิเมอร์ โครงสร๎างและสมบัติของ
พอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ การจําแนกลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 

Definitions and concepts. Introduction to the behavior of polymer materials. 
Polymer structures and properties. Polymer synthesis. Polymer characterization. 
 
616 542 กระบวนการพอลิเมอร์         3(3-0-6) 
 (Polymer Processing) 

กระบวนการพอลิเมอร์พื้นฐาน พอลิเมอร์รีโอโลยี อุปกรณ์และการควบคุม การผสม 
กระบวนการอัดรีด การขึ้นรูปด๎วยการฉีด การขึ้นรูปด๎วยการเปุา การขึ้นรูปร๎อน การขึ้นรูปด๎วยการ
อัด 

Basic polymer processing. Polymer rheology. Instruments and control. 
Mixing. Extrusion processes. Injection molding. Blow molding. Thermoforming. 
Compression  molding. 
 
616 551 วิศวกรรมเคมีชีวภาพส าหรับวิศวกรรมเคมี       3(3-0-6) 
 (Biochemical Engineering for Chemical Engineering) 

หลักการทางวิศวกรรมเคมีชีวภาพของอุตสาหกรรมทางชีวโมเลกุล กระบวนการของ
จุลินทรีย์และเอนไซม์โดยเน๎นการจําแนกและการใช๎ประโยชน์จากเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของ
ปฏิกิริยาที่ถูกเรํงด๎วยเอนไซม์  การออกแบบและการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์แบบเคมีชีวภาพ 
 Biochemical engineering principles of the biomolecular industry. Microbial 
and enzyme processes with the emphasis on isolation and utilization of enzymes. 
Kinetics of enzyme-catalyzed reaction. Design and analysis of biochemical reactors. 
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616 561 เทคโนโลยีเยื่อแผ่นในอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 
 (Industrial Membrane Technology) 

เทคโนโลยีเยื่อแผํนเบื้องต๎น โครงสร๎างและการทํางานของเยื่อแผํน เยื่อแผํนชนิดตําง ๆ 
เกณฑ์การเลือกเยื่อแผํน ประโยชน์ของระบบเยื่อแผํน การประยุกต์การแยกด๎วยเยื่อแผํนใน
กระบวนการทางเคมีเชิงฟิสิกส์และทางชีวภาพ 

Introduction to membrane technology. Membrane structures and functions. 
Types of membranes. Criteria for membrane selection. Benefits of membrane systems. 
Applications of membrane separation for various physicochemical and biological 
processes. 
 
616 562 การสกัดด้วยตัวท าละลาย         3(3-0-6) 
 (Solvent Extraction) 

ระบบการสกัดของเหลว-ของเหลว แบบจําลองและการคํานวณของหอสกัดของเหลว 
และการประยุกต์ใช๎ในอุตสาหกรรม  

Liquid-liquid extraction systems. Modeling and calculations of liquid-
extraction columns and applications in industries. 
 
616 563 วิศวกรรมไครโอจีนิค          3(3-0-6) 
 (Cryogenic Engineering) 

หลักการเบื้องต๎นที่นําไปสูํกระบวนการผลิตที่อุณหภูมิต่ําและการแยกของแก๏ส สมบัติ
ทางกายภาพของของไหลเยือกแข็ง และการประยุกต์คุณสมบัติเหลํานั้นในการพัฒนาทางวิศวกรรมใน
ปัจจุบัน 

Basic principles involved in the production of low temperatures and the 
separation of gases. Physical properties of cryogenic fluids and application of these 
properties for recent engineering development. 
 
616 571 วิศวกรรมการเร่งปฏิกิริยา        3(3-0-6) 
 (Catalytic Reaction Engineering) 

การเรํงปฏิกิริยาเบื้องต๎น ปรากฏการณ์การเรํงปฏิกิริยาพื้นฐาน การเรํงปฏิกิริยาแบบเอก
พันธุ์และ  วิวิธพันธุ์ การดูดซับและการหลุดออก ปฏิกิริยาและการแพรํ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา
พื้นผิว วัสดุที่เป็นตัวเรํงปฏิกิริยา การเตรียมตัวเรํงปฏิกิริยา สมบัติของตัวเรํงปฏิกิริยา การจําแนก
ลักษณะเฉพาะของตัวเรํงปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพของตัวเรํงปฏิกิริยา การอธิบายตัวอยํางของ
กระบวนการตัวเรํงปฏิกิริยาอุตสาหกรรม 

Introduction to catalysis. Fundamental catalytic phenomena. Homogeneous 
and heterogeneous catalysis. Adsorption and desorption. Reaction and diffusion. 
Kinetics of surface reactions. Catalyst materials. Catalyst preparation. Catalyst 
properties. Catalyst characterization.  Catalyst deactivation. Descriptive examples of 
industrial catalytic processes. 
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616 572 การจ าแนกลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา   3(3-0-6) 
 (Characterization of Catalysts) 

การวัดสมบัติของตัวเรํงปฏิกิริยา หลักการและจุดประสงค์ของการศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของตัวเรํงปฏิกิริยา การหาสมบัติของตัวเรํงปฏิกิริยา หลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ในศาสตร์การ
เรํงปฏิกิริยา 

Measuring of catalyst properties. Principles and objectives of the study of 
catalyst characterization. Determination of catalyst properties. Principles of basic 
analytical the instruments in catalysis field. 
 
616 581 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี    3(3-0-6) 
 (Current Topics in Chemical Engineering) 
 ศึกษาหัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี  
 Study on current topics of interest in chemical engineering. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร   3(2-3-4) 
 (Computer Programming for Engineers) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต๎น แนวคิดการโต๎ตอบระหวํางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
แนวคิดการประมวลผลข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโปรแกรมรวมทั้งโฟลว์ชาร์ต การออกแบบ
และสร๎างโปรแกรมด๎วยภาษาระดับสูง ชนิดตัวแปร ตรรกะบูลีน แถวลําดับ คําสั่งควบคุมตามเง่ือนไข 
การวนรอบและเวียนเกิด ฟังก์ชัน ระเบียนชนิดโครงสร๎าง ตัวชี้ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
ประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาทางด๎านวิศวกรรม  

Introduction to computers and computer components. The concept of  
hardware-software interaction. Electronic Data Processing (EDP) concepts. Program 
development including flowcharts. Program design and implementation using high-
level language. Data types. Boolean logic. Arrays. Conditional control statements. 
Iteration and recursion. Functions. Structure records. Pointers. Program design and 
development with applications to solve engineering problems. 
 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน     3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟูาพื้นฐานทั้งวงจรไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดัน 
กระแสไฟฟูาและกําลังไฟฟูา หม๎อแปลงไฟฟูา เครื่องจักรกลไฟฟูาเบื้องต๎น เครื่องกําเนิดไฟฟูา 
มอเตอร์และการนําไปใช๎งาน แนวคิดระบบไฟฟูาสามเฟส วิธีการสํงถํายกําลังไฟฟูา เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟูาเบื้องต๎น วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

Basic direct current (DC) and alternative current (AC) circuit analysis. Voltage, 
current and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. Generators, 
motors and their uses. Concepts of three-phase systems. Methods of power 
transmission. Introduction to some basic electrical instruments. Basic electronic circuits. 
 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน    1(0-3-0) 
 (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน  :  * 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 618 120  วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน 
 Experiments related to 618 120 Fundamental of Electrical Engineering. 
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618 214  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า    3(3-0-6) 
 (Electrical Engineering Mathematics)  
 วิชาบังคับก่อน : 511 105  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2   

การวิเคราะห์เชิงซ๎อน จํานวนเชิงซ๎อน ฟังก์ชันเชิงซ๎อน แมปปิ้ง คอนฟอร์มมอลแมปปิ้ง  
อินทิกรัลเชิงซ๎อน วิธีการอินทิเกรตโดยใช๎เรซิดิวและการประยุกต์ใช๎ การแปลงฟูริเยร์ประกอบด๎วย 
อนุกรมฟูริเยร์ตรีโกณ อนุกรมฟูริเยร์เชิงซ๎อน ฟูริเยร์อินทิกรัล การวิเคราะห์วงจรและสเปคตรัมด๎วย
การแปลงฟูริเยร์  การแปลงลาปลาซ การเกิดขึ้นและลักษณะเฉพาะของการแปลงลาปลาซ ตัว
ประกอบเชิงเดียว ตัวประกอบเชิงซํ้าและตัวประกอบเชิงซ๎อน ผลตอบสนองสภาวะเริ่มต๎นและสภาวะ
ศูนย์ ผลตอบสนองอิมพัลส์และอินพุตที่เป็นศูนย์ ผลตอบสนอง     ทรานเชียนและสภาวะคงที่ การ
วิเคราะห์วงจรด๎วยการแปลงลาปลาซ สมการอนุพันธ์และอนุพันธ์ยํอยและการประยุกต์ ความรู๎
เบื้องต๎นเกี่ยวกับเมตริกส์และพีชคณิตเชิงเส๎น 

Complex analysis. Complex numbers. Complex functions. Mapping. 
Conformal mapping. Complex integrals. Residue integration methods and applications. 
Fourier transformation including trigonometric Fourier series, complex Fourier series, 
Fourier integrals, circuit and spectrum analysis with Fourier transformation. Laplace 
transformation. Occurrence and uniqueness  of Laplace transformation. Simple pole 
factors. Repeated pole factors. Complex pole factors. Initial-state and zero-state 
responses. Zero-input and impulse responses. Transient and steady-state responses. 
Circuit analysis with Laplace transformation. Differential, partial differential equations 
and applications.  Introduction to matrix and linear algebra. 
 
618 222 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า     3(3-0-6) 
 (Electric Circuit Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน :  618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

ชิ้นสํวนวงจร เทคนิคการวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรง การวิเคราะห์เมชและโหนด 
วงจรสมมูลและการถํายโอนกําลังงานสูงสุด การวิเคราะห์วงจรและกําลังงานไฟฟูากระแสสลับ ระบบ
ไฟฟูาสามเฟส การวิเคราะห์ทรานเซียน วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง วงจรขดลวดคํูและ
หม๎อแปลง วงจรโครงขํายสองพอร์ท การตอบสนองความถี่ของวงจร ฟังก์ชันถํายโอน การประยุกต์ใช๎
การแปลงลาปลาซสําหรับการวิเคราะห์วงจร 

Circuit elements. Direct current (DC) circuit analysis techniques. Node and 
mesh analysis. Equivalent circuit and maximum power transfer.  Alternative current 
(AC) circuit and power analysis. Three-phase systems. Transient analysis. First and 
second order circuits. Transformer and coupled-coil circuits. Two-port network circuits. 
Circuit frequency response. Transfer function. An application of Laplace transform to 
circuit analysis. 
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618 223  ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน   1(0-3-0) 
 (Basic Electrical and Electronic Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

การฝึกฝนการวัดพื้นฐานโดยใช๎มัลติมิ เตอร์และออสซิลโลสโคป การออกแบบ
แผํนวงจรพิมพ์ (พีซีบี) การบัดกรีและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองเกี่ยวกับกฎและ
แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองการทํางานและควบคุมมอเตอร์ 

Practice of basic measurement using multimeter and oscilloscope. Printed 
circuit board (PCB) design. Soldering and electronic circuit assembly. Experiments on 
fundamental laws and concepts of electrical and electronic engineering. Experiments 
on motor operations and control.  
 
618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
 (Electronic Devices and Circuit Design) 

พื้นฐานทางฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนํา และทฤษฎีรอยตํอพี -เอ็น คุณลักษณะและการ
ประยุกต์ใช๎งานไดโอดและซีเนอร์ไดโอด คุณลักษณะและการไบแอสไฟกระแสตรงของทรานซิสเตอร์
พาหะคํู (บีเจที) และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟูา (เอฟอีที) การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรขยายบี
เจทีและเอฟอีที คุณลักษณะและการประยุกต์ใช๎งานโอเปอร์เรชันแนลแอมปลิฟายเออร์ (ออปแอมป์) 

Basic semiconductor physics and P-N junction theory. Characteristics and 
applications of diodes and zener diodes. Characteristics and DC biasing of bipolar 
junction transistor (BJT) and field-effect transistor (FET). Analysis and design of BJT and 
FET amplifiers. Characteristics and applications of operational amplifier        (Op-Amp). 
 
618 225 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    1(0-3-0) 
 (Electronic Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 618 224  อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์

Experiments related to 618 224 Electronic Devices and Circuit Design.  
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618 240 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม    3(2-3-4) 
 (Data Structures and Algorithms) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 110  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 

นิยามของอัลกอริธึมและความสําคัญของการแก๎ปัญหาโดยใช๎อัลกอริธึม โครงสร๎างของ
ข๎อมูลและการแทนข๎อมูลเบื้องต๎น ชนิดข๎อมูลแบบนามธรรม การวิเคราะห์อัลกอริธึม การเรียกตัวเอง 
อัลกอริธึมตํางๆ ที่ใช๎ในการเรียงลําดับข๎อมูลและการค๎นหาข๎อมูล แฮชชิ่ง ต๎นไม๎แบบฮีป ต๎นไม๎
แบบไบนารีเซิร์ช ต๎นไม๎เอวีแอล การค๎นหาเชิงกว๎างและการค๎นหาเชิงลึก การประมวลผลสตริงและ
การบีบอัดข๎อมูล 

Definition of algorithms and importance of algorithmic problem solving.  
Introduction to data structures and representations. Abstract data types. Algorithm 
analysis. Recursion. Sorting and searching algorithms. Hashing. Heap tree. Binary search 
trees. Adelson-Velskii and Landis (AVL) trees. Breadth-first search and depth-first search. 
String processing and data compression.   
 
618 241 การออกแบบและการโปรแกรมฐานข้อมูลส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
 (Database Design and Programming for Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 240  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 

ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูล ฐานข๎อมูลเชิงสัมพันธ์ โมเดลจําลอง
ความสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูล การทําข๎อมูลให๎เป็นมาตรฐานแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ภาษา
มาตรฐานสําหรับการนิยามข๎อมูลและการใช๎ข๎อมูล ระบบฐานข๎อมูลเชิงวัตถุ คลังข๎อมูล  

Database system concepts. Relational data model. Entity-relationship mode 
(E-R model). Data normalization: first, second, and third normal forms. Structured 
Query Language (SQL). Object-oriented database. Data warehouse. 
 
618 242 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 (Computer System Architecture and Organization) 
 วิชาบังคับก่อน :  618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร  

618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก  
แนะนําระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบ  ชุดคําสั่งภาษาเครื่อง  การแสดงโปรแกรม

ในระดับภาษาเครื่อง การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น  การคํานวณ
ทางเลขคณิตสําหรับคอมพิวเตอร์  สถาปัตยกรรมของหนํวยประมวลผล ไปป์ไลน์และซุปเปอร์สเกล
ลาร์  หนํวยความจําแคชและหนํวยความจําเสมือน  ระบบอินพุตและเอาต์พุต  สถาปัตยกรรมระบบ
ประมวลผลแบบขนานเบื้องต๎น 

Introduction to computer systems and organization.  Instruction set. 
Instruction-level representation of programs.  Basic computer design and performance 
evaluation.  Arithmetic for computers.  Processor architecture.  Pipeline and 
superscalar.   Cache and virtual memory.  Input/output systems.  Basic multiprocessor 
system architecture. 
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618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก   3(3-0-6) 
 (Digital Circuits and Logic Design) 

ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบลูลีนและลอจิกเกต ตารางความจริง การลดรูป
สมการบลูลีนโดยใช๎แผนผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจรเชิงจัดหมูํ วงจรเข๎ารหัส วงจรถอดรหัส วงจร
มัลติเพล็กซ์ และวงจรดีมัลติเพล็กซ์ ฟลิปฟล็อป การออกแบบวงจรเชิงลําดับ วงจรนับ วงจรชิฟต์รีจิ
สเตอร์ และหนํวยความจํา วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็น
แอนะล็อก ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต๎น 

Number systems and codes. Boolean algebra and logic gates. Truth table. 
Minimization of boolean equations by Karnaugh map. Combinational circuit design:  
Encoders, decoders, multiplexers and demultiplexers. Flip-flops. Sequential circuit 
design: counters, shift registers, and memory.  Analog to digital converter. Digital to 
analog converter. Introduction to microcomputer and microprocessor. 
 
618 251  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก   1(0-3-0) 
 (Digital Circuits and Logic Design Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองเกี่ยวกับการออกแบบวงจรดิจิทัล วงจรคอมไบเนชันและวงจรซีเควนเชียล 
Experiments on digital circuit design, combination circuits and sequential 

circuits. 
 
618 311 สถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า    3(3-0-6) 

(Statistics for Electrical Engineering) 
ทฤษฎีความนําจะเป็น ตัวแปรสุํม การแจกแจงความนําจะเป็นแบบตํอเนื่องและแบบไมํ

ตํอเนื่อง คําคาดหมาย และฟังก์ชันกํอกําเนิดโมเมนต์ การแจกแจงการชักตัวอยําง การประมาณ
คําพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส๎นและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การประยุกต์ใช๎สถิติกับงานด๎านวิศวกรรมไฟฟูา 

Probability theory. Random variables. Continuous and discrete probability 
distribution. Expected values and moment generating functions. Sampling distribution. 
Parameter estimation. Hypothesis testing. Linear regression and correlation. Analysis of 
variance (ANOVA). Applications of statistics in electrical engineering. 
 
618 313  การประยุกต์คอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค   1(0-3-0) 
 (Technical Computer Applications) 

ฝึกฝนภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมประยุกต์สําหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมไฟฟูาและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช๎ชํวยในการคํานวณและวิเคราะห์
ข๎อมูลในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟูา การวิเคราะห์วงจรไฟฟูาด๎วยการจําลอง
ทางคอมพิวเตอร์ การใช๎โปรแกรมสําหรับการออกแบบวงจรและลายวงจรพิมพ์ (พีซีบี)  

Practice of computer languages and applications for electronic, electrical 
and computer engineering.  Applications that facilitate calculation and data analysis in 
electronic and electrical engineering fields.  Electrical circuit analysis with computer 
simulation.  Computer applications for circuit and printed circuit board (PCB) design. 
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618 326 การประยุกต์ของระบบและสัญญาณ   1(0-3-0) 
 (Applications of System and Signal) 

วิชาบังคับก่อน : 618 313  การประยุกต์คอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค 
หลักการเขียนโปรแกรมด๎วยคอมพิวเตอร์และภาษาการโปรแกรมที่นิยมใช๎สําหรับงาน

ประยุกต์ระบบและด๎านสัญญาณในปัจจุบัน การโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และกรอง
สัญญาณ การจําลองและวิเคราะห์ระบบ การโปรแกรมสําหรับรับและวิเคราะห์ข๎อมูลจากตัวรับรู๎
ภายนอก 

Principles of computer programming and programming language popularly 
used for current system and signal applications. Programming for signal analysis, 
synthesis, and filtering. System simulation and analysis.  Programming for acquisition 
and analysis of data from an external sensor. 
 
618 327 ฟิสิกส์ของวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
 (Physics of Electronic Materials and Devices) 

วิชาบังคับก่อน : 618 224  อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงสร๎างแบบคริสตัลของของแข็งและการยึดเหนี่ยว ความไมํสมบูรณ์ในของแข็ง 

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต๎น พลังงานเป็นชํวง หลักความไมํแนํนอนและสมการคลื่นของโชรดิงเยอร์ 
ทฤษฎีแถบพลังงานของโลหะ สารกึ่งตัวนําและฉนวน มวลประสิทธิผล ความหนาแนํนของเสตท
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันการกระจายตัวดิแรคเฟอร์มิ พลังงานเฟอร์มิและระดับพลังงานเฟอร์มิของสารกึ่ง
ตัวนําบริสุทธิ์ การโดป สารกึ่งตัวนําแบบเติมสาร สารกึ่งตัวนําแบบพีและเอ็น สารกึ่งตัวนําแบบดีเจน
เนอเรทและนันดีเจนเนอเรท ปรากฏการณ์สํงถํายพาหะ ความหนาแนํนของกระแส ดริฟท์ ความ
คลํอง การนําไฟฟูา ความเร็วอิ่มตัว ความหนาแนํนของกระแสจากการแพรํ ความสัมพันธ์ของไอสไตน์ 
ปรากฏการณ์ฮอล    

Crystal structure of solids and bonding. Imperfections in solids. Introduction 
to quantum mechanics. Energy quanta. Uncertainty principle and Schrodinger’s wave 
equations. Energy band theory of metal, semiconductors and insulators. Effective mass. 
Density of state function. Fermi-Dirac distribution function. Fermi energy and intrinsic 
Fermi level. Doping. Extrinsic semiconductors. P- and N-type semiconductors. 
Degenerate and nondegenerate semiconductors. Carrier transport phenomenon. Drift 
current density. Mobility. Conductivity. Velocity saturation. Diffusion current density. 
Einstein relation. The Hall effect. 
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618 344 วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น    3(3-0-6) 
 (Introduction to Operating System Engineering) 

วิชาบังคับก่อน :  618 242 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์  
หลักการและแนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการวิศวกรรม ระบบปฏิบัติการแบบเวลา

จริงและแบบไมํใชํเวลาจริง โครงสร๎าง โปรเซสหลายชุด การสื่อสารระหวํางโปรเซส การประสานของ
กิจกรรมที่ เกิดขึ้นในภาวะพร๎อมกัน การจัดกําหนดการโปรเซสแบบเวลาจริง การจัดการ
หนํวยความจํา หนํวยความจําเสมือน การออกแบบระบบไฟล์ ความปลอดภัย การปูองกันและ
สภาพแวดล๎อมในการโปรแกรมสําหรับระบบเวลาจริง 

Basic concepts and principles of engineering operating systems.  Real-time 
and non-real-time operating systems. Structure. Multiple processes. Interprocess 
communication. Coordination of concurrent activities. Real-time process scheduling. 
Memory management. Virtual memory. File system design. Security. Protection and 
programming environments for real-time systems. 
 
618 352  ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ    3(3-0-6) 
 (Microprocessors and Interfacing) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 

ระบบคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และโครงสร๎างโดยทั่วไป รอบของ
เครื่องและรอบคําสั่ง โครงสร๎างของระบบบัส โฟล์วของคําสั่งในซีพียู การไหลของข๎อมูลใน
ไมโครโปรเซสเซอร์ รีจิสเตอร์และเคาน์เตอร์ในไมโครโปรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมและชุดคําสั่งของ
ไมโครโปรเซสเซอร์บางตัวที่เป็นที่นิยม โหมดการอ๎างแอดเดรส ตัวอยํางของโปรแกรมยํอยที่มี
ประโยชน์ หนํวยความจําในไมโครโปรเซสเซอร์ คําสั่งอินพุต/เอาต์พุต การอินเตอร์รัพท์ของอุปกรณ์
อินพุต/เอาต์พุต วิธีการสํงถํายข๎อมูลทั้งแบบขนานและอนุกรม การเชื่อมตํออุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต
ที่สามารถโปรแกรมได ๎

Introduction to digital computer systems, microprocessor systems and 
general structure. Machine and instruction cycles. General bus structure. Instruction 
flow in central processing unit (CPU). Data flow in microprocessors. Registers and 
counters in microprocessors. Selected popular microprocessor architecture and 
instruction sets. Addressing mode in microprocessors. Examples of useful subroutines. 
Microprocessor memory. Input/output instructions. Input/output interrupts. Parallel 
and serial transfer methods. Programmable input/output interface. 
 
618 353  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ   1(0-3-0) 
 (Microprocessor and Interfacing Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 618 352 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองเกี่ ยวกับการเขี ยนโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์  การเชื่ อมตํ อ
ไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอกและระบบที่ใช๎ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นฐาน 

Experiments on microprocessor programming, microprocessor interfacing 
and microprocessor-based systems. 
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618 354  ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว    3(2-3-4) 
 (Computer and Embedded Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 352  ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 

พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบดิจิทัลที่ฝังตัวอยูํใน
อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์  หัวข๎อเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 
ไมโครคอนโทรเลอร์ที่นิยมใช๎ในปัจจุบันรวมถึงการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น การแก๎ไขจุดบกพรํองใน
โปรแกรม เทคนิคการทดสอบสําหรับโปรแกรมที่เขียนด๎วยภาษาเอสแซมบลีและการเช่ือมตํอกับ
อุปกรณ์ภายนอก การระบุสิ่งที่จําเป็นในระบบ ประสิทธิภาพในการคํานวณ ประเด็นด๎านความ
ปลอดภัย ปัจจัยทางต๎นทุน 

Introduction to the hardware and software design of digital computing 
systems embedded in electronic devices. Topics related to the design and 
development of embedded systems. Some popular microcontrollers and topics of 
basic programming, debugging, testing techniques for assembly-language programs and 
interfacing devices. Identification of system requirements. Computational throughput. 
Safety issues. Cost factors. 
 
618 360 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า     3(3-0-6) 
 (Electromagnetic Fields and Waves) 
 วิชาบังคับก่อน  :  511 105   แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 

การวิเคราะห์เวกเตอร์สามมิติสําหรับวิศวกร สนามไฟฟูาสถิต กฎของคูลอมบ์และความ
เข๎มของสนามไฟฟูา ความหนาแนํนฟลักส์ไฟฟูา กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์ พลังงานและ
ศักย์ไฟฟูา ตัวนําและฉนวนไฟฟูา ความจุ สนามแมํเหล็กสถิต กฎของไบโอต-ชาวาร์ต กฎของ
แอมแปร์ เคิร์ลและทฤษฎีบทของสโตก ความหนาแนํนฟลักส์แมํเหล็ก แรงแมํเหล็ก วัสดุและตัว
เหนี่ยวนําไฟฟูา  สนามแมํเหล็กไฟฟูาเปลี่ยนขนาดตามเวลาและสมการของแมกซ์เวลล์ กฎของฟารา
เดย์ สมการของแมกซ์เวลล์  ศักย์ไฟฟูาหนํวง  

Three-dimensional vector analysis for engineers. Electrostatic fields. 
Coulomb’s law and electric field intensity. Electric flux density. Gauss’s law and 
divergence. Energy and potential. Conductors and dielectrics. Capacitance. 
Magnetostatic fields. Biot-Savart’s laws. Ampere’s circuitry law. Curl and Stoke’s 
theorem. Magnetic flux density. Magnetic forces. Materials and inductance. Time 
varying fields and Maxwell’s equations. Faraday’s law. Maxwell’s equation. Retarded 
potentials. 
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618 361 หลักการระบบสื่อสาร         3(3-0-6) 
 (Principles of Communication Systems) 

สัญญาณและระบบเบื้องต๎น การแปลงสัญญาณโดยใช๎อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ 
การมอดูเลตเชิงแอนะล็อก (เอเอ็ม เอฟเอ็มและพีเอ็ม) สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก การ
ทําสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลโดยวิธีมอดูเลตแบบพัลส์ (พีซีเอ็ม) ซ่ึงประกอบด๎วยทฤษฎี
การชักตัวอยําง และการควอนไทซ์ การมอดูเลตแบบเดลตา การสํงผํานสัญญาณดิจิทัลเบสแบนด์ 
การมอดูเลตเชิงดิจิทัล (เอเอสเค เอฟเอสเคและพีเอสเค) เทคนิคการทํามัลติเพล็กซ์ทางเวลาและ
ความถี่ 

Introduction to signal and system. Transformation using Fourier series and 
Fourier transform. Analog modulation: amplitude modulation (AM), frequency 
modulation (FM), and phase modulation (PM). Noise in analog communication. Analog 
to digital conversion: pulse code modulation (PCM) including sampling theory and 
quantization, delta modulation. Baseband digital transmission. Digital modulation:  
amplitude-shift keying (ASK), frequency-shift keying (FSK), and phase-shift keying (PSK). 
Multiplexing techniques: time division multiplexing (TDM) and frequency division 
multiplexing (FDM). 
 
618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล        3(3-0-6) 
 (Digital Signal Processing) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 214  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักการพื้นฐานของระบบและสัญญาณเวลาแบบไมํตํอเนื่อง การสุํมตัวอยําง
สัญญาณเวลาตํอเนื่องและการสร๎างสัญญาณขึ้นใหมํจากสัญญาณสุํม การแปลงฟูริเยร์ของ
สัญญาณเวลาไมํตํอเนื่องและการแปลงซี การแปลงฟูริเยร์แบบไมํตํอเนื่อง (ดีเอฟที) การแปลงฟูริเยร์
อยํางรวดเร็ว (เอฟเอฟที) การวิเคราะห์สัญญาณด๎วยการใช๎ดีเอฟที ผลกระทบจากการวินโดว์ การ
ออกแบบตัวกรองดิจิทัลและการประยุกต์ใช๎งาน การวิเคราะห์แถบความถี่   

Principles of discrete-time signals and systems. Sampling of continuous-time 
signals and signal reconstruction from samples. Fourier transform of discrete-time 
signals and the Z transform. Discrete Fourier Transform (DFT). Fast Fourier Transform 
(FFT) analysis of signals. Windowing effects. Digital filter design and applications. 
Spectrum analysis. 
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618 370  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า    3(3-0-6) 
 (Instrumentation and Electrical Measurement) 
 วิชาบังคับก่อน : * 618 222  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

แนวคิดพื้นฐานและศัพท์ที่บัญญัติใช๎เฉพาะ ระบบของหนํวย ต๎นเหตุของความผิดพลาด
ในการวัด  การปรับเทียบและความติดตามรํองรอยได๎ การลงดินและความปลอดภัย เครื่องมือวัดและ
การวัดแบบแอนะล็อก การเคลื่อนไหวแบบพีเอ็มเอ็มซี การเคลื่อนไหวแกนเหล็กเคลื่อนที่ การเคลื่อน
แบบไดนาโมมิเตอร์ไฟฟูา แอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ วาร์มิเตอร์ 
และพีเอฟมิเตอร์ การวัดพลังงาน ความถี่และเฟสมิเตอร์ โพเทนซิโอมิเตอร์ บริดจ์กระแสตรงและ
กระแสสลับ หม๎อแปลงสําหรับเครื่องมือวัด ออสซิลโลสโคป เครื่องมือวัดแบบดิจิทัลประกอบด๎วย 
การแปลงผันแอนะล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การแสดงผลแบบดิจิทัลและมัลติมิเตอร์
แบบดิจิทัล หลักการของทรานสดิวเซอร์ไฟฟูา ทรานสดิวเซอร์สําหรับอุณหภูมิ ความดัน การไหล 
ระดับ การกระจัดและอัตราเร็ว  

Basic concepts and terminology.  System of units. Sources of measurement 
errors. Calibration and traceability. Grounding and safety. Analogue measurements and 
instrumentation. Permanent magnet moving coil (PMMC) movements. Moving iron 
movements. Electrodynamometer movements. Ammeters. Voltmeters. Ohmmeters. 
Multimeters. Wattmeters. Varmeters and power factor (PF) meters.  Measurements of 
energy. Frequency and phase meters. Potentiometers. Direct current and alternating 
current bridges. Instrument transformers. Oscilloscopes. Digital instrumentation 
including analog to digital and digital to analog conversions, digital displays and digital 
multimeters.  Principles of electrical transducers. Transducers for temperature, 
pressure, flow, level, displacement and speed. 
 
618 371 ระบบควบคุมเชิงเส้น          3(3-0-6) 
 (Linear Control Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 214  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

ระบบควบคุมวงปิดและเปิด แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกายภาพ  
ฟังก์ชันถํายโอน บล็อกไดอะแกรม กราฟการไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์ระบบควบคุมในโดเมน
เวลาและในโดเมนความถี่ เกณฑ์เสถียรภาพของเราท์ การออกแบบระบบควบคุมด๎วยวิธีรูตโลคัส การ
ควบคุมแบบพีไอดี ผลตอบสนองเชิงความถี่ ไนควิสต์พล็อต โบเดพล็อต และแผนภูมินิโคลส์ การออก
ระบบควบคุมโดยใช๎วิธีผลตอบสนองเชิงความถี่  

Closed-loop and open-loop control systems. Mathematical models of 
physical systems. Transfer function. Block diagrams. Signal flow graphs.             Time-
domain and frequency-domain analysis of control systems. Routh’s stability criterion. 
Control system design by root locus method. PID control. Frequency response.  
Nyquist plots. Bode plots. Nichols charts. Control system design by frequency response 
method. 
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618 390  สัมมนา        1(0-2-1) 
 (Seminar) 
 เงื่อนไข : นักศึกษาปี 3 ขึ้นไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

การอํานและทําความเข๎าใจบทความในหัวข๎อที่นําสนใจในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์ การนําเสนอบทความตํอที่ประชุมประกอบด๎วยอาจารย์และนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา การสํงรายงานเรื่องที่ได๎นําเสนอภายในเวลาที่กําหนด 

Reading and understanding articles from interesting topics in Electronics and 
Computer  system engineering fields. Presenting articles to audience of academic staff 
and students who are enrolled in this course. Academic report writing within deadline.    
 
618 391  การฝึกงาน                1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Training) 
 เงื่อนไข : นักศึกษาปี 3 ขึ้นไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟูา 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยความเห็นชอบจากภาควิชาฯ ในชํวงภาคฤดูร๎อนไมํน๎อยกวํา 240 
ชั่วโมง 

Practical training in industrial sector or organization related to electronic, 
electrical or computer engineering by consent of department for no fewer than 240 
hours during summer session. 
 
618 392 เตรียมสหกิจศึกษา        1(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education) 
 เงื่อนไข : นักศึกษาปี 3 ขึ้นไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ซ่ึงประกอบด๎วยระเบียบข๎อบังคับที่
เกี่ยวข๎อง การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน เทคนิคการนําเสนองานและการเขียนรายงานที่
ถูกต๎อง ศึกษาปัญหาของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อใช๎ในสหกิจศึกษา 

Principles, concepts, and processes of co-operative education including 
related rules or regulations. Proper communication and human relations in workplace. 
Presentation techniques. Formal report writing. Studying problems faced by industries 
in Electronics and Computer  system engineering for the co-operative study 
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618 415 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและพีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์       3(3-0-6) 
 (Applied Linear Algebra and Numerical Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 214  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

การประยุกต์ใช๎ระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขและขั้นตอนสําหรับปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และวิศวกรรม เนื้อหาโดยสังเขปของพีชคณิตเชิงเส๎นประยุกต์ เมทริกซ์แบบสมมาตร เมท
ริกซ์แบบเชิงตั้งฉาก เมทริกซ์แบบรูปสามเหลี่ยม เมทริกซ์แบบสามเหลี่ยมบนและลําง     เมทริกซ์
แบบไตรไดแอกโกนอล หลักการระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขเบื้องต๎น คําความผิดพลาดในการคํานวณ
และหลักการพื้นฐานการแก๎สมการเชิงเส๎นและไมํเชิงเส๎น การกําจัดแบบเกาส์เซียน การประมาณคํา
เส๎นโค๎งของข๎อมูลโดยใช๎วิธีการกําลังสองน๎อยที่สุด  วิธีการประมาณคําในชํวง การอินทิเกรตและการ
หาอนุพันธ์เชิงตัวเลข คําตอบเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาที่มีคําเริ่มต๎น 

Application of numerical methods and algorithms to problems in applied 
science and engineering. Overview of applied linear algebra. Symmetric metrics. 
Orthogonal metrics. Lower and upper triangular metrics. Tridiagonal metrics.   
Introduction to principles of numerical methods. Errors in computing and basic 
concepts of solving linear and nonlinear equations. Gaussian elimination. Least-squares 
fitting for data curve. Interpolation. Numerical integration and differentiation. Numerical 
solution to ordinary differential equations and initial value problems. 
 
618 430  ระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก         3(3-0-6) 
 (Very Large Scale Integrated Systems)  

ทฤษฎีและรูปแบบของมอสทรานซิสเตอร์ การสร๎างเกตซีมอส เทคโนโลยีวงจรรวมและ
กระบวนการประดิษฐ์ เทคนิคและหลักเกณ์สําหรับการออกแบบไอซี แบบและการคาดเดาสมรรถนะ
ของซีมอสโดยใช๎แคดและเครื่องมือการจําลองแบบ การปรับปรุงสมรรถนะของวงจรซีมอสให๎
เหมาะสมที่สุด ทฤษฎีของเอฟพีจีเอและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎อง การสร๎างวงจรต๎นแบบรวมขนาดใหญํ
มาก (วีแอลเอสไอ) โดยใช๎เอชดีแอล การทดสอบและการปรับปรุงสมรรถนะให๎เหมาะสมที่สุด  

Theories and models of the metal–oxide–semiconductor (MOS) transistor. 
Complementary MOS (CMOS) gate construction. Integrated circuit technology and 
fabrication processes. Techniques and rules for integrated circuit (IC) design. CMOS 
layouts and performance estimation using computer-aided design (CAD) and simulation 
tools. Performance optimization for  CMOS circuits. Theories of field programmable 
gate array (FPGA) and related technologies. Prototyping very-large-scale-integration 
(VLSI) circuits using hardware description languages (HDL). Testing and optimization. 
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618 432 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง     3(3-0-6) 
  (Power Electronics) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 224  อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนําสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลังและวงจรขับประตูสัญญาณ 
ประกอบด๎วยไดโอดกําลัง ซิลิคอน คอนโทรล เร็คติไฟร์เออร์ (เอสซีอาร์) ทรานซิสเตอร์สองหัวกําลัง 
มอสเฟตกําลังและไอจีบีที วงจรเรียงกระแสและคอนเวอร์เตอร์ความถี่ต่ํา เทคนิคการมอดูเลตความ
กว๎างพัลส์ (พีดับเบิลยูเอ็ม) วงจรดีซี/ดีซีคอนเวอร์เตอร์แบบสวิทชิงความถี่สูงและวงจรควบคุมแบบ
ตําง ๆ  เทคนิคและวงจรซอฟต์สวิตชิงดีซี/เอซีอินเวอร์เตอร์ คอนเวอเตอร์และอินเวอเตอร์กําลังแบบ
เรโซแนนซ์ วงจรการแก๎คําเพาเวอร์แฟคเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์กําลังแอ็กทิฟ การประยุกต์ใช๎งาน
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 

Semiconductor devices for power electronic circuits and gate driving circuits 
including power diodes, silicon control rectifier (SCR), power BJT, power MOSFET, and 
insulate gate bipolar transistor (IGBT). Low-frequency rectifiers and converters. Pulse 
width modulation (PWM) technique. High-frequency switching DC/DC converters and 
control circuits.  Soft switching DC/AC inverters and techniques. Resonant power 
converters and invertors. Active power factor correction circuit. Power electronics 
applications. 
 
618 433 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง    1(0-3-0) 
 (Power Electronics Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 618 432 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กําลัง  
 Laboratory experiments on topics covered in 618 432 Power Electronics. 
 
618 437  เครื่องจักรไฟฟ้า     3(3-0-6) 
 (Electrical Machines) 
 วิชาบังคับก่อน : * 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

* อาจเรียนพร้อมกันได้ 
หลักการของการแปลงพลังงานไฟฟูากับพลังงานกล หม๎อแปลงไฟฟูา เครื่องกําเนิดไฟฟูา

กระแสตรง มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์เหนี่ยวนําไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส เครื่องกําเนิดไฟฟูา
กระแสสลับ 3 เฟส มอเตอร์แบบซิงโครนัส มอเตอร์เฟสเดียว    

Principles of electrical and mechanical energy conversion. Transformers. 
Direct current generators. Direct current motors. Three-phase alternating current 
induction motors. Three-phase alternators. Synchronous motors. Single-phase motors. 
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618 438 วิศวกรรมการส่องสว่าง        3(3-0-6) 
 (Illumination Engineering)   

พื้นฐานเกี่ยวกับแสงและการสํองสวําง แหลํงกําเนิดแสงและลักษณะทางกายภาพของ
แสง การรับรู๎ทางการมองเห็น หนํวยและการวัดปริมาณการสํองสวําง การคํานวณแสงสวํางภายใน
และภายนอกอาคาร บริภัณฑ์ไฟฟูาของระบบสํองสวําง หลอดไฟ ดวงโคมไฟ  หลักการควบคุมแสง
สวําง การออกแบบแสงสวํางภายในและภายนอก อาคารพาณิชย์ โรงงาน โรงพยาบาล สนามกีฬา 
ปูายโฆษณา และถนน 

Fundamentals of light and illumination. Sources and physical characteristics 
of light. Vision perception. Illumination measuring units and measurements. Interior and 
exterior lighting calculations. Electrical apparatus of illumination. Electric light. Principles 
of illumination controlling. Design of interior and exterior lighting in commercial 
buildings, industrial buildings, hospitals, stadiums, billboards, and streets. 
 
618 443  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์        3(3-0-6) 
 (Data Communication and Computer Networks) 

การสื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น สถาปัตยกรรมเครือขํายแบบลําดับ
ชั้น โปรโตคอลและการเชื่อมตํอจุดตํอจุด สื่อที่ใช๎ในการสํงข๎อมูล การสื่อสารแบบเข๎าถึงชํองสัญญาณ
ได๎หลายผู๎ใช๎ การตรวจสอบและแก๎ไขความผิดพลาด การควบคุมและโปรโตคอลของการเชื่อมตํอ
ข๎อมูล ขํายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน) ขํายงานบริเวณกว๎าง (แวน)  

Introduction to data communication and computer networks. Layered 
network architecture. Point-to-point protocols and links. Transmission media.  Multi - 
access communication. Error detection and correction. Data link control and protocols. 
Local area networks (LAN). Wide area networks (WAN).  
 
618 445  การออกแบบระบบเชิงวัตถุส าหรับวิศวกร        3(3-0-6) 
 (Object-Oriented System Design for Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน :  618 240  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 

การออกแบบและการสร๎างระบบเชิงวัตถุในทางปฏิบัติ แนวคิดของระบบเชิงวัตถุ วัตถุ
และคลาส เอนแคปซูเลชันและเครื่องมือในการออกแบบ การแก๎ปัญหาโดยใช๎แนวคิดเชิงวัตถุและการ
วิเคราะห์ 

Practical approaches to object-oriented system design and implementation. 
Object-oriented system concepts. Objects and classes. Encapsulation and design tools.  
Problem solving using object-oriented modeling concepts and analysis. 
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618 446  ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
 (Industrial Computer Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 352  ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 

ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ ระบบควบคุมด๎วยคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม 
ระบบควบคุมด๎วยคอมพิวเตอร์แบบกระจาย ตัวควบคุมที่สามารถโปรแกรมได๎ ตัวควบคุมเชิงตรรกที่
สามารถโปรแกรมได๎ (พีแอลซี) และการควบคุมกํากับดูแลและเก็บข๎อมูล (สกาดา) การสื่อสารข๎อมูล 
ประกอบด๎วย การสํงข๎อมูล การอินเตอร์เฟสในระบบสื่อสารและตัวกลางในการสํง แนะนําเครือขําย
คอมพิวเตอร์และโปรโตคอลการสื่อสารข๎อมูลสําหรับการควบคุมในอุตสาหกรรม 

Operating systems and system software. Industrial computer control 
systems. Distributed computer control systems. Programmable controllers. 
Programmable logic controller (PLC) and supervisory control and data acquisition 
(SCADA). Data communication including data transmission, communications interfacing 
and transmission media. Introduction to computer networks and data communication 
protocols for industrial control.  
 
618 448 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ฝังตัว         3(3-0-6) 

(Embedded Software Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน :       618 242  สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 

หลักการเบื้องต๎นของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์สําหรับระบบสมองกลฝัง
ตัวซ่ึงมีข๎อจํากัดด๎านทรัพยากร คุณสมบัติหลัก ๆ ของระบบซอฟต์แวร์ฝังตัว การประเมินระเบียบวิธี
และเทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่นิยมใช๎ทั่วไป ทบทวนเนื้อหาระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง 
โปรโตคอลสื่อสารแบบเวลาจริงและทฤษฎีการจัดกําหนดการ การสร๎างรหัสและการโปรแกรมแบบ
เวลาจริง  

Basic concepts of software engineering. Software engineering for embedded 
systems with constrained resources. Key properties of the embedded software 
systems. Applicability assessment for mainstream software engineering methods and 
techniques.  Review of real-time operating systems. Real-time communication 
protocols and scheduling theory. Real-time programming and code generation. 
 
618 449 การรู้จ ารูปแบบเบื้องต้น         3(3-0-6) 
 (Introduction to Pattern Recognition) 

หลักการพื้นฐานของระบบการรู๎จํารูปแบบเบื้องต๎นและการประยุกต์ใช๎งาน ทฤษฏีการ
ตัดสินใจแบบเบย์ การสกัดลักษณะสําคัญ ตัวจําแนกพื้นฐาน การจับคํูแผํนแบบ ขั้นตอนวิธีการจัด
กลุํม 

Basic concepts of pattern recognition systems and applications. Bayes 
decision theory. Feature extraction. Basic classifiers. Template matching. Clustering 
algorithms. 
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618 455 การออกแบบและสร้างระบบดิจิทัล         3(3-0-6) 
 (Digital System Design and Implementation)   
 วิชาบังคับก่อน : 618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอกจิก 

แนะนําการออกแบบและการประยุกต์ใช๎งานระบบดิจิทัล  ระเบียบวิธีการออกแบบระบบ
ดิจิทัล   ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ (เอชดีแอล) การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใช๎ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์    
การออกแบบวงจรลอจิกเชิงผสมและเชิงลําดับโดยใช๎ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ การออกแบบวงจร
คํานวณทางคณิตศาสตร์ การออกแบบระบบดิจิทัลที่มีความซับซ๎อนโดยใช๎ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์  
การจําลองการทํางาน และการตรวจสอบระบบดิจิทัล  สถาปัตยกรรมและโครงสร๎างชิปเอฟพีจีเอ 
การสร๎างระบบดิจิทัลโดยใช๎เอฟพีจีเอ   การออกแบบผสมผสานระหวํางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หัวข๎อใหมํเกี่ยวกับการออกแบบระบบดิจิทัลและการประยุกต์ใช๎งาน 

Introduction to digital system design and applications.  Digital system design 
methodology.  Hardware Description Language (HDL).  Digital system design using HDL.  
Design of combination and sequential logic using HDL.   Complex digital system design 
using HDL. Design of arithmetic circuits.  Design simulation and verification. Field 
Program. Field programmable gate array (FPGA) architecture and organization.  Digital 
system design and implementation using FPGA.  Hardware/software co-design. New 
topics related to digital system design and applications.    
 
618 464 สัญญาณสุ่มและกระบวนการสโตแคสติก      3(3-0-6) 
 (Random Signals and Stochastic Processes) 

ทฤษฎีความนําจะเป็น สัญญาณสุํม ตัวแปรสุํม ฟังก์ชันของตัวแปรสุํม โมเมนต์ ฟังก์ชัน
การกระจาย ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ ฟังก์ชันของตัวแปรสุํมหลายตัว การแปลง การกระจายแบบมี
เง่ือนไข ลําดับของตัวแปรสุํม ทฤษฎีบทลิมิตกลาง กระบวนการสโตแคสติกประกอบด๎วย ความ
แปรปรวนรํวมและกระบวนการคงที่  

Probability theory. Random signals. Random variables. Functions of random 
variables. Moments. Distribution functions. Characteristic functions. Functions of multi-
random variables. Transformations. Conditional distributions. Sequence of random 
variables. Central limit theorem. Stochastic processes including covariance and 
stationary processes. 
 
618 466  การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 (Introduction to Digital Image Processing) 

พื้นฐานภาพดิจิทัล การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การหาขอบภาพ การแปลงทาง
เรขาคณิตของภาพ แบบจําลองสี ลักษณะภาพ การแบํงสํวนภาพ การแทนและอธิบายภาพ  

Digital image fundamentals. Image enhancement. Image filtering. Edge 
detection. Geometrical transformation of images. Color models. Morphology. Image 
segmentation. Image representation and description.  
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618 472 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล         3(3-0-6) 
 (Digital Control Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 371  ระบบควบคุมเชิงเส้น 

กระบวนการสุํมและการโฮลด์ การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และการแปลงดิจิทัลเป็น
แอนะล็อก การแปลงซีและการแปลงซีแบบดัดแปลง ฟังก์ชันถํายโอน การทําแบบจําลองของระบบ
ควบคุมแบบดิจิทัล แผนภาพแบบบล็อก กราฟการไหลของสัญญาณ การประเมินการตอบสนองของ
ระบบ ความเสถียร การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทัล ตัวอยํางระบบควบคุม 

Sample and hold operations. Analog to digital (A/D) and digital to analog 
(D/A) conversions. Z transform and  modified Z transform. Transfer functions. Modeling 
of digital control systems. Block diagrams. Signal flow graphs.  System response 
evaluation. Stability.  Design of digital control systems. Examples of control systems. 
 
618 473 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์         3(3-0-6) 
 (Sensors and Transducers) 

การจําแนกและแบบจําลองของเซ็นเซอร์ ขอบเขตการประยุกต์ใช๎เซ็นเซอร์โดยสังเขป 
ทิศทางเทคโนโลยีการประดิษฐ์ไมโครเซ็นเซอร์และสมาร์ทเซ็นเซอร์ พื้นฐานเบื้องต๎นของเซ็นเซอร์
แบบสารกึ่งตัวนํา เซ็นเซอร์คลื่นอะคูสติกส์บนพื้นผิว (ซอว์) เซ็นเซอร์แมํเหล็กไฟฟูา ออปติคอล
เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ทางเคมี เซ็นเซอร์ความร๎อน เซ็นเซอร์เชิงกล  และทรานสดิวเซอร์  

Sensor classification and sensor models. Overview of sensor application 
areas. Orientation in microsensor and smart sensors fabrication technologies. 
Introduction to semi-conductive sensors. Surface Acoustic Wave (SAW) sensors. 
Magnetic sensors. Optical sensors. Chemical sensors. Thermal sensors. Mechanical 
sensors and transducers. 
 
618 480 วิศวกรรมเสียง          3(3-0-6) 
 (Audio Engineering) 

พื้นฐานเบื้องต๎นของการประยุกต์ใช๎เครื่องมือด๎านวิศวกรรมไฟฟูาสําหรับการตรวจจับ 
การวัด การประมวลผล การบันทึกและการผลิตซํ้าสัญญาณความถี่เสียง หลักการพื้นฐานของเสียง 
อะคูสติกส์เบื้องต๎น การแพรํกระจายของเสียง วงจรเทียบคล๎ายทางกลและทางอะคูสติกส์ ไมโครโฟน 
ดอกลําโพงชนิดขดลวดเคลื่อนที่ การวัดพารามิเตอร์ของดอกลําโพง ระบบตู๎ลําโพงแบบปิด ระบบตู๎
ลําโพงแบบมีชํองเปิด ครอสส์โอเวอร์ เครื่องขยายกําลังเสียง การลดเสียงรบกวน ระบบการวัดและ
ทดสอบเครื่องเสียง อะคูสติกส์เชิงจิตวิทยาพื้นฐาน 

Introduction to application of tools in electrical engineering for detection, 
measurement, processing, recording and reproduction of audio frequency signals. Basic 
principles of sound. Fundamentals of acoustics. Sound radiation. Mechanical and 
acoustical analogous circuits. Microphones. Moving-coil loudspeaker drivers. 
Loudspeaker parameter measurement. Closed-box loudspeaker systems. Vented-box 
loudspeaker systems. Crossovers. Audio power amplifiers. Noise reduction.  Test and 
measurement of audio systems.  Basic psychoacoustics. 
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618 481 อะคูสติกส์วิศวกรรมเบื้องต้น       3(3-0-6) 

(Introduction to Engineering Acoustics) 
แนวคิดเชิงทฤษฎีพื้นฐานของระบบอะคูสติกส์ การสั่นทางกล ปรากฏการณ์คลื่นระนาบ 

และคลื่นทรงกลม ปรากฏการณ์การดูดกลืน การสํงผํานและการสะท๎อนกลับคลื่นเสียง การได๎ยิน
เสียง เสียงในสภาพแวดล๎อมปิด การประยุกต์ในงานอะคูสติกส์วิศวกรรม 

Basic theoretical concepts of acoustical systems. Mechanical vibration. Plane 
and spherical wave phenomena. Absorption phenomena. Sound wave transmission 
and reflection. Hearing. Sound in enclosed spaces. Engineering acoustics applications. 
 
618 483 การควบคุมเสียงรบกวน        3(3-0-6) 
 (Noise Control) 

ธรรมชาติของเสียงและการควบคุมเสียงรบกวนเบื้องต๎น หลักการของการได๎ยินเสียง   
การตอบสนองของมนุษย์ตํอเสียงรบกวน หนํวยและระดับเสียง อุปกรณ์และเครื่องมือวัดเสียงรบกวน 
ลักษณะของเสียงในห๎อง  การเคลื่อนที่ของเสียงผํานสิ่งกีดขวางและผํานที่โลํง  การแพรํกระจายเสียง   
การควบคุมการสั่นสะเทือน 

Nature of sound and introduction to noise control. Principles of hearing. 
Human response to noise. Units and levels. Instrumentation for noise measurement. 
Room acoustics. Transmission through structures and outdoor.  Sound propagation. 
Vibration control.  
 
618 484 การเป็นผู้ประกอบการกับงานนวัตกรรม        3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurships) 

ศึกษาการสร๎างสรรค์และงานนวัตกรรมในองค์กรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการ
เริ่มต๎นสร๎างธุรกิจขนาดยํอมและขนาดกลาง แฟรนไชส์ และรูปแบบการทําธุรกิจ การวิจัยตลาดและ
การตลาดเบื้องต๎น แหลํงเงินทุนและวิธีการระดมเงินทุน การจัดการด๎านการเงิน กฎหมายธุรกิจ
เบื้องต๎น ความเป็นผู๎นําธุรกิจ 

Study of innovations and creations in existing organizations as well as 
entrepreneurship in start-up small and medium businesses, franchises, and other 
business formats. Introduction to market research and marketing. Sources of funds and 
fund raising. Financial management. Introduction to business law. Business leadership. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



320 

 
618 485 การจัดการโครงการวิศวกรรม         3(3-0-6) 
 (Engineering Project Management) 

บริหารและการจัดการในบริบทของโครงงานการออกแบบและการวิจัยด๎านวิศวกรรม 
ทักษะด๎านสารสนเทศและระเบียบวิธีการวิจัย มุมมองด๎านความเสี่ยง การจัดการเวลาและทรัพยากร 
การประมาณและจัดการด๎านราคา การสื่อสาร ความเป็นผู๎นํา การจัดการด๎านคุณคําและคุณภาพของ
โครงการ การจัดซ้ือจัดหา การจัดการด๎านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือในการจัดการโครงการผํานเว็บ 
การวัดและควบคุมสมรรถนะ การประเมินและปิดโครงการ 

Management and administration in the context of engineering research and 
design projects. Research methodology and information skills. Perspectives of risks. 
Resource and time management. Cost estimation and management. Communication. 
Leadership. Project quality and value management. Procurement. Human resource 
management. Web-based project management tools. Performance measurement and 
control. Project evaluation and termination.  
 
618 486 เส้นใยน าแสง         3(3-0-6) 
 (Fiber Optic) 

พื้นฐานทางแสงและเส๎นใยนําแสง พารามิเตอร์ของเส๎นใยนําแสง คุณสมบัติของ
เส๎นใยนําแสง การเชื่อมตํอสายและการเชื่อมรํวมสาย แหลํงกําเนิดแสง ตัวตรวจจับแสง สัญญาณ
รบกวนและการตรวจจับ การมอดูเลต การมัลติเพล็กซ์ทางความยาวคลื่น (ดับเบิลยูดีเอ็ม) การ
ออกแบบระบบเส๎นใยนําแสง  

Fundamentals of light and fiber optics. Optical fiber parameters. Fiber 
properties. Connecting and coupling of fibers. Light sources. Light detectors. Noise and 
detection. Modulation. Wavelength Division Multiplexing (WDM). Fiber optic system 
design.     
 
618 487  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกร         3(3-0-6) 
 (Artificial Intelligence for Engineers) 

วิชาบังคับก่อน : 618 240 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  
ประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์  ตัวกระทําที่ฉลาด การแก๎ปัญหา การค๎นหา 

การแทนความรู๎  การหาเหตุผล ระบบผู๎เชี่ยวชาญโดยใช๎กฎ  ตรรกะฟัซซี  โครงขํายประสาทเทียม 
การประมวลผลเชิงวิวัฒนาการ การประยุกต์ทางวิศวกรรมโดยใช๎ปัญญาประดิษฐ์  ปัญญาประดิษฐ์
สําหรับวิศวกรรมหุํนยนต์   

History of artificial intelligence. Intelligent agents. Problem solving.  Search. 
Knowledge representation. Reasoning. Rule-based expert system. Fuzzy logic.  Artificial 
neural networks.  Evolutionary computation.  Engineering applications of artificial 
intelligence.  Artificial intelligence for robotics. 
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618 493 สหกิจศึกษา               9(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 392 เตรียมสหกิจศกึษา 
 เงื่อนไข : นักศึกษาปี 4 ขึ้นไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เรียนรู๎และฝึกฝนทักษะวิชาชีพด๎านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ใน
อุตสาหกรรมจริง ได๎ประสบการณ์จริงและมโนทัศน์ในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะห์แนวทาง
การแก๎ปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ปฏิบัติการแก๎ปัญหาตามแนวทางที่ได๎วิเคราะห์ไว๎ นําเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน  

Self-learning and practicing essential skills in electronics and computer 
engineering in industrial firm. Acquiring experiences and conceptual thinking as  
professional engineer. Analyzing the problems and solving them via theoretical and the 
practical approaches. Executing proposed plan to solve project problem. Completing  
final oral presentation and submitting  final report. 
 
618 494 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์      2(0-6-0) 

ส าหรับสหกิจศึกษา  
 (Electronics and Computer System Engineering Project  

for Cooprative Education) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 393 สหกิจศึกษา 
 เงื่อนไข : นักศึกษาปี 4 ขึ้นไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เลือกหัวข๎อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดทําวัตถุประสงค์ แผนงาน ทฤษฎี
บท และขั้นตอนการดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สําหรับ สหกิจ
ศึกษา นําเสนอโครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลํา 

Selection of project topic and supervisor. Preparation of objectives, project 
plan, theories, and procedure for conducting  project in electronics and computer  
engineering for cooprative education. Project proposal presentation by reporting and 
oral examination. 
 
618 495 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 1      1(0-3-0) 
 (Electronics and Computer System Engineering Project I) 
 เงื่อนไข : นักศึกษาปี 4 ขึ้นไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เลือกหัวข๎อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดทําวัตถุประสงค์ แผนงาน ทฤษฎี 
และขั้นตอนการดําเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นําเสนอโครงงาน
โดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลํา 

Selection of project topic and supervisor. Preparation of objectives, project 
plan, theories, and procedure for conducting project in electronics and computer  
engineering.  Project proposal presentation by reporting and oral examination. 
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618 496 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2     2(0-6-0) 
 (Electronics and Computer System Engineering Project II) 

วิชาบังคับก่อน :  618 495  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ 
              คอมพิวเตอร์ 1 

โครงการตํอเนื่องและทําโครงงานให๎สมบูรณ์จาก 618 495 โครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 1 นําเสนอผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบ
ปากเปลํา 

The continuation and completion of the project assigned in 618 495 
Electronics and Computer  Engineering Project I.  Project presentation by reporting and 
oral examination. 
 
618 497 หัวข้อพิเศษ        3(3-0-6) 
 (Special Topic) 

หัวข๎อพิเศษใหมํ ๆ ในระดับวิชาเลือกขั้นสูงสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข๎อที่ไมํ
ปรากฏในหลักสูตรปัจจุบัน  

Contemporary topics at advanced undergraduate elective level. Topics not 
included in established curriculum. 
 
618 498 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 1    3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Electronics and Computer Engineering I) 
 หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
 Current interesting topics in electronics and computer engineering. 
 
618 499 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 2     3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Electronics and Computer Engineering II) 

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่ไมํปรากฏ
อยูํในรายวิชา 618 492 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 1 

Interesting current topics in electronics and computer engineering that are 
not included in 618 492 Selected Topics in Electronics and Computer Engineering I. 
 
618 529 อุปกรณ์ทางแสง          3(3-0-6) 
 (Optical Devices) 

แสง  พื้นฐานของโซลิดสเตตฟิสิกส์ การมอดูเลตของแสง อุปกรณ์แสดงผล หลักการ
ทํางานของเลเซอร์ ชนิดของเลเซอร์ เทคนิคและการประยุกต์ของเลเซอร์ โฟโตดีเทกเตอร์ ทํอนําคลื่น
แบบเส๎นใยนําแสง 

Light. Fundamentals of solid state physics. Modulation of light. Display 
devices. Principles of laser operation. Types of lasers. Techniques and applications of 
lasers. Photo detectors. Optical fiber waveguides. 
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618 534 ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน    3(3-0-6) 
 (Avionic Electronic Systems) 

ระบบไฟฟูาในทําอากาศยาน พัฒนาการของระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน เครื่องมือวัด
ของอากาศยาน หลักการระบบนํารํองควบคุมการบิน ระบบสื่อสาร แผงหน๎าปัดในอากาศยาน การ
ควบคุมการจราจรทางอากาศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินในอากาศยานทหาร และอากาศยานพล
เรือน  

Light systems in airports. Development of avionics. Aircraft instruments. 
Principles of flight control navigation systems. Communication systems. Aircraft 
cockpits. Air traffic control. Usage of avionic systems in military and civil aircrafts. 
 
618 535 พื้นฐานเครื่องมือชีวการแพทย์    3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Biomedical Instrumentation) 

พื้นฐานสรีรวิทยาสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ แหลํงกําเนิดและคุณสมบัติของ
ศักย์ไฟฟูาชีวภาพของมนุษย์ พื้นฐานสรีรวิทยาไฟฟูา สัญญาณไฟฟูาสมอง สัญญาณไฟฟูาหัวใจ และ
สัญญาณไฟฟูากล๎ามเนื้อ พื้นฐานการวัดและเครื่องมือทางชีวการแพทย์ หลักการวัดสัญญาณชีว
การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์และวงจรสําหรับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และการประยุกต์ใช๎
งานทางคลินิก ทรานสดิวเซอร์ อิเล็กโตรดและการขยายสัญญาณชีวการแพทย์ การประมวลผล
สัญญาณชีวการแพทย์เบื้องต๎น มาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ความปลอดภัยทางไฟฟูาของ
โรงพยาบาล  

Fundamentals of physiology for biomedical engineering.  Sources and 
properties human biopotentials. Fundamentals of electrophysiology, 
electroencephalogram, electrocardiogram, and electromyogram. Fundamentals of 
biomedical measurement and instrumentation. Principles of biomedical signal 
acquisition. Biomedical electronics and circuits for medical instrumentation and clinical 
applications. Transducers, electrodes and bioamplifier. Fundamentals of biomedical 
signal processing. Medical device standards. Hospital electrical safety.  
 
618 536 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Electronic Devices and Circuit Design) 

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารและอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารและเครื่องมือวัด โดยการใช๎อุปกรณ์แบบชิ้นเดี่ยวและแบบวงจรรวม เนื้อหารวมถึงทฤษฎีการ
ทํางาน คุณลักษณะและข๎อกําหนดของอุปกรณ์ การใช๎ในงานที่เป็นเชิงเส๎นและไมํเป็นเชิงเส๎น เทคนิค
การลดสัญญาณรบกวน เทคนิคการออกแบบวงจรพิมพ์ โครงงานการออกแบบและสร๎างวงจรโดยใช๎
วงจรรวม 

Analysis and design of selected electronic circuits for communications and 
instrumentation by using discrete and integrated circuit devices.  Topics include theory 
of operations, characteristics and specifications of devices. Linear and nonlinear 
applications. Noise reduction in electronic circuits. Printed circuit design techniques. 
Projects in circuit design and implementation using integrated circuits. 
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618 547 การออกแบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 
 (Computer Hardware Design) 

ระเบียบวิธีการออกแบบ การวิเคราะห์สมรรถนะโดยใช๎หลักความนําจะเป็นและวิธีทาง
สถิติ การเชื่อมตํอภายในและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กในการออกแบบหนํวยประมวลผลกลาง 
(ซีพียู)  ภาษาสําหรับใช๎ในการออกแบบฮาร์ดแวร์ (เอชดีแอล) และการออกแบบหนํวยความจํา 
หลักการขั้นสูงในเรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สํงและนําเสนอโครงงานหรือรายงานด๎านการ
ออกแบบหนึ่งชิ้นเมื่อจบรายวิชานี้ 

Design methodology. Performance analysis using probability and statistical 
methods. Hardware interface and microprogramming in central processing unit (CPU) 
design. Hardware design languages (HDL) and memory design. Advanced concepts in 
computer architecture. Submitting and presenting  design project or report at the end 
of the course. 
 
618 568 การประมวลผลภาพทางการแพทย์    3(3-0-6) 
 (Medical Image Processing) 
หลักการสร๎างภาพทางการแพทย์แบบตํางๆ เทคนิคการประมวลผลภาพที่ใช๎ในงานวิเคราะห์ภาพทาง
การแพทย์ ประกอบไปด๎วยการปรับปรุงภาพ การลงทะเบียนภาพและการแบํงสํวนภาพ 
Principles of medical imaging. Medical image processing techniques. Topics include 
image enhancement, image registration, and image segmentation.   
 
618 574 วิศวกรรมหุ่นยนต์     3(3-0-6) 
 (Robotics Engineering) 

การวิเคราะห์ไคเนมาทิกส์สําหรับตําแหนํงในชุดตํอโยง ไคเนมาทิกส์ตรงและไคเนมาทิกส์
ผกผัน การวิเคราะห์ทางจลนศาสตร์ความเร็วรวมถึงจาโคเบียนเมตริกซ์  การวางแผนเส๎นทางและแนว
วิถี  การควบคุมแบบข๎อตํออิสระ   พลศาสตร์ของแขนกล  การควบคุมแบบหลายตัวแปร  หุํนยนต์
เคลื่อนที่  การมองเห็นของหุํนยนต์ 

Kinematics analysis for positions in linkages. Forward and Inverse kinematics.  
Velocity kinematics–Jacobian matrix.  Path and trajectory planning.  Independent joint 
control.  Dynamics of robot manipulators.  Multivariate control.  Mobile robot.  Robot 
vision. 
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618 575 โครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี   3(3-0-6) 
 (Artificial Neural Network and Fuzzy Systems) 

ทฤษฎีและการประยุกต์ใช๎โครงขํายประสาทเทียมและตรรกะฟัซซีประกอบด๎วยเพอร์
เซ็บตรอนแบบหลายชั้น แผนผังการกํอรํางตัวเอง โครงขํายแบบเรเดียลเบสิส โครงขํายแบบ ฮอบ
ฟิลด์ โครงขํายแบบวนกลับมาอีก ทฤษฎีฟัซซีเซต การควบคุมแบบตรรกะฟัซซีและโครงขํายประสาท
ฟัซซีแบบปรับตัวเอง อัลกอริทึมที่วําด๎วยการถํายพันธุ์และการคํานวณที่วําด๎วยการวิวัฒน์ การ
ประยุกต์ใช๎ในการควบคุม การรู๎จําแบบ การจําลองระบบไมํเชิงเส๎น การประมวลภาพและเสียงพูด 

Theory and application of artificial neural networks and fuzzy logic including 
multi-layer perceptron, self-organization map, radial basis network, Hopfield network, 
recurrent network, fuzzy set theory, fuzzy logic control and adaptive fuzzy neural 
network. Genetic algorithms and evolution computing. Applications to control, pattern 
recognition, nonlinear system modeling, speech and image processing. 
 
618 582 ชีวสารสนเทศเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
 (Comparative Bioinformatics) 

วิธีเชิงการคํานวณโดยใช๎คอมพิวเตอร์ สําหรับข๎อมูลลําดับทางชีวภาพในชีววิทยาเชิง
เปรียบเทียบและวิวัฒนาการ การวิเคราะห์โครงสร๎างและความหมาย เทคนิคสําหรับการสืบค๎น
ฐานข๎อมูลด๎านลําดับทางชีวภาพ การจับคํู และการเปรียบเทียบความเหมือนของลําดับทางชีวภาพ
แบบหลายสาย วิธีแบบวิวัฒนาการชาติพันธุ์ วิธีสําหรับการรู๎จําแบบและการอนุมานเชิงฟังก์ชันจาก
ข๎อมูลลําดับ  

Computational methods for the study of biological sequence data in 
comparative biology and evolution. Analysis of content and organization. Techniques 
for searching biosequence databases, pairwise and multiple sequence alignment. 
Phylogenetic methods. Methods for pattern recognition and functional inference from 
sequence data. 
 
618 588 ระบบความปลอดภัยเครือข่าย    3(3-0-6) 
 (Network Security Systems) 

วิชาบังคับก่อน :  618 443 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบการรักษาความปลอดภัยเบื้องต๎น การเข๎ารหัสทั้งในระบบกุญแจเดี่ยวและระบบ

กุญแจคํู ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์แบบตําง ๆ การยืนยันตัวบุคคล การจัดการรหัสกุญแจและ
การรับรองสิทธิ์ รูปแบบของการบุกรุก การปูองกันและการตรวจจับโดยใช๎ระบบไฟร์วอลล์ และ
ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย 

Basic computer security systems. Cryptography  for both symmetric key and 
asymmetric key. Digital signatures. Authentication. Personal identification. Certificate 
and key management. Attack signatures. Intrusion detection and prevention using 
firewall and security software. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
และโลจิสติกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

619 191    การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรโลจิสติกส์  3(2-3-4) 
  (Computer Programming for Logistics Engineers) 
 แนวคิดของคอมพิวเตอร์ สํวนประกอบของคอมพิวเตอร์ การโต๎ตอบระหวํางฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ แนวคิดการประมวลผลข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดฐานข๎อมูล การเขียนผังงาน  
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การประยุกต์ในงานวิศวกรรมโล
จิสติกส ์
 Computer concepts. Computer components. Hardware and software 
interaction. Electronic Data Processing (EDP) concepts. Database  concepts. 
Flowcharting. Program design and development. High-level language programming. 
Application in logistics engineering. 
 
619 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม   1(0-3-0) 
 (Spreadsheet Laboratory for Engineering) 
 ปฏิบัติการสําหรับการประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีทและซอฟแวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องใน
ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
 Laboratory on application of spreadsheet program and other related 
software in basic engineering problems. 
 
619 211 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์   3(3-0-6) 
 (Operations Research for Logistics) 
 วิชาบังคับก่อน : 614 202  สถิติวิศวกรรม 
 บทนําสูํวิธีการวิจัยดําเนินงานในปัญหาทางโลจิสติกส์ การประยุกต์ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส๎น ตัวแบบการขนสํง ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค๎าคงคลัง การ
จําลองในกระบวนการตัดสินใจ 
 An introduction to the methodology of operations research in  logistics 
problem solving. Applications of mathematical models. Linear  programming. 
Transportation model. Queuing theory. Inventory model. Simulation in decision making 
process. 
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619 311 ลีนส าหรับโลจิสติกส์     3(3-0-6) 
 (Lean for Logistics) 
 การศึกษาวิธีการทํางานและการวิเคราะห์กระบวนการ ประวัติความเป็นมาของระบบการ
ผลิตแบบลีน หลักการของลีน เครื่องมือตําง ๆ ของลีนและการประยุกต์ การใช๎ลีนแก๎ปัญหาเฉพาะ
ในโลจิสติกส์  
 Method study and process analysis. History of lean manufacturing systems. 
Principles of lean. Lean tools and their applications. Using lean to solve specific 
problems in logistics. 
 
619 312 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ    3(3-0-6) 
 (Material Handling System Design) 
 หลักการออกแบบระบบการขนถํายวัสดุ การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือก วิธีการขน
ถําย การออกแบบระบบลําเลียงชนิดใช๎แรงโน๎มถํวง ชนิดใช๎พลังงาน ชนิดโซํ ชนิดสายพาน ชนิด
รองรับภาระงานหนัก ชนิดระบบรางและรางเหนือพื้น และชนิดอื่น ๆ เทคโนโลยีการจัดเก็บสินค๎า 
เทคโนโลยีการบรรจุหีบหํอทางโลจิสติกส์ 
 Principles of material handling system design. Problem analysis  and 
selection of handling methods. Design of gravity conveyor, powered conveyor, chain 
conveyor, belt conveyor, chain, heavy unit load conveyors, railed and overhead 
conveyors and miscellaneous conveyors.  Storaging technology. Logistics packaging 
technology. 
 
619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า   3(3-0-6) 
 (Transportation and Distribution Management) 
 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบการขนสํง การขนสํงทางบก ทางอากาศ ทางแมํน้ํา และ
ทางทะเล การพยากรณ์ความต๎องการในการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยตํางๆ ที่มีอิทธิพลตํอระบบ
การขนสํง ความหนาแนํนของการจราจร การตัดสินใจเลือกทางเดินที่เหมาะสมที่สุด แบบจําลอง
สถานการณ์สําหรับการศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนสํง การวางแผนของระบบการพัฒนาและ
เส๎นทางการขนสํง กรณีศึกษา 
 Study and analysis of transportation system. Land transportation, air freight, 
water, and marine transportation. Forecasting of traveling demand. Analysis of different 
factors influencing transportation system. Traffic flow density. Decision making for 
traveling optimization. Simulation models for studying the behavior of transportation 
system. Planning of developing system and transportation routes. Case studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



328 

 
619 314 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า   3(3-0-6) 
 (Inventory and Warehouse Management) 
 แนวทางตําง ๆ สําหรับการจัดการคลังสินค๎าและศูนย์กระจายสินค๎า แนวโน๎มการ
เปลี่ยนแปลง และโอกาสของคลังสินค๎า บทบาทของคลังสินค๎าในโซํอุปทาน การออกแบบคลังสินค๎า
และการเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังคลังสินค๎าและศูนย์กระจายสินค๎า การวางแผนการไหลวัสดุ 
แบบจําลองสถานการณ์สําหรับการวิเคราะห์และการออกแบบคลังสินค๎า และศูนย์กระจายสินค๎า 
การพิจารณาปัจจัยทางด๎านเศรษฐศาสตร์ การออกแบบชั้นวางสินค๎า การจัดการระบบสารสนเทศทาง   
โลจิสติกส์ของคลังสินค๎า การจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยในคลังสินค๎า การขนสํงด๎วยกิจกรรม
ของคลังสินค๎า กรณีศึกษา 
 Guidelines for management of warehouse and distribution center. Trend, 
changes and opportunities of warehouse. Roles of warehouse in supply chain. 
Warehouse design and location selection. Warehouse and distribution center layout. 
Material flow planning. Simulation models for analysis and design of warehouse and 
distribution center. Economic factor determination. Shelves design. Logistics 
information system management of warehouse. Risk management. Safety in 
warehouse. Transportation with  warehouse activity. Case Studies. 
 
619 315 เทคโนโลยีโลจิสติกส์     2(1-3-2) 
 (Logistics Technology) 
 หลักการของระบบอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติในการขนถํายวัสดุ ระบบระบุพิกัด 
บนพื้นโลก (จีพีเอส) เทคโนโลยีการระบุผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโลจิสติกส์ 

Principle of automation. Automation in material handling, Global Positioning. 
System (GPS), Product identification technologies, and other related technologies in 
logistics. 
  
619 321 การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 

(Sourcing Management in Supply Chain) 
 แนวคิดและคําจํากัดความของการจัดหา  โครงสร๎างต๎นทุนและการจําแนกประเภท
ต๎นทุนในโซํอุปทาน การคํานวณต๎นทุนตามฐานกิจกรรม วิธีการจัดหา การประเมินและการคัดเลือก
แหลํงขาย การหาขนาดที่เหมาะสมในการจัดซ้ือ การประเมินทางเลือกในการจัดหาตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ การจัดทําข๎อกําหนดผู๎วําจ๎าง (ทีโออา)  การเจรจาและการตํอรองราคา 
 Concept and definition of sourcing. Cost structure and classification in 
supply chain. Activity based costing. Sourcing methods. Supplier evaluation and 
selection. Lot sizing optimization in purchasing. Economic assessment of sourcing 
alternatives. Preparation of Term of Reference (TOR). Negotiation and Bargaining. 
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619 331 การจัดการโครงการ     3(3-0-6) 
 (Project Management) 
 ลักษณะเฉพาะของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ  กลยุทธ์ขององค์กรและการเลือก
โครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ผังโครงสร๎างงาน (ดับเบิ้ลยูบีเอส)  การประมาณระยะเวลาและ
คําใช๎จํายของโครงการ  การสร๎างโครงขํายและแผนงานของโครงการ การลดระยะเวลาของโครงการ  
การจัดตารางการใช๎ทรัพยากรและคําใช๎จําย  การจัดการความเสี่ยงของโครงการ  การติดตามความ
คืบหน๎าของโครงการและการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ  การจัดการความเปลี่ยนแปลง  
โครงสร๎างและวัฒนธรรมองค์กร  ภาวะผู๎นําและการจัดการโครงการ  การจัดการทีมงานของโครงการ   
การจัดการในยุคโลกาภิวัตน์  การทํางานในความหลากหลาย 
 Project characteristics.  Project life cycle.  Organization strategy  and project 
selection.  Project scope. Work breakdown structure (WBS).  Project time and cost 
estimation.  Developing project network and project  plan.  Reducing project duration.  
Scheduling resources and costs.  Project risk management.  Monitoring project progress 
and project performance evaluation.  Change management.  Organizational structure 
and culture.  Leadership and project management.  Managing project teams.  Managing 
in globalization. Working in diversity. 
 
619 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการส าหรับวิศวกรโลจิสติกส์  1(0-3-0) 

(Industrial Engineering Laboratory for Logistics Engineers) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข๎อทางวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ที่สอดคล๎อง
กับเนื้อหาการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตลีนสําหรับโลจิสติกส์ การออกแบบ
ระบบการขนถํายวัสดุ การจัดการสินค๎าคงคลังและคลังสินค๎า และ การจัดการการขนสํงและการ
กระจายสินค๎า 
 Laboratory on industrial engineering and logistics engineering topics related 
to the contents in quality control, production planning and control, lean for logistics, 
material handling system design, inventory and warehouse management, and 
transportation and distribution  management. 
 
619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์         1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Management Engineering and Logistics Training) 

วิชาบังคับก่อน : 619 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม 
619 311 ลีนส าหรับโลจิสติกส์ 
619 312 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ และ 
619 321 การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน 

 เงื่อนไข         :   รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
 ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข๎องทางด๎านวิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ ไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง 
 Training in factory or company related to management engineering and 
logistics at least 240 hours. 
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619 411 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management)  

วิชาบังคับก่อน : 619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า และ 
619 314 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

 หลักการของโลจิสติกส์และการจัดการโซํอุปทาน ความสําคัญของโลจิสติกส์และการ
จัดการโซํอุปทานที่มีตํอระบบเศรษฐกิจและระบบบรรษัท บทบาทของโลจิสติกส์ทางอุตสาหกรรมตํอ
โซํอุปทาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับระบบโลจิสติกส์ การวางแผนด๎านโลจิสติกส์
และโซํอุปทาน ความสําคัญของการบริการลูกค๎าการจัดการสินค๎าคงคลัง การขนสํงสินค๎า การบรรจุ
หีบหํอ   และการจัดซ้ือจัดหาตํอการปฏิบัติงานด๎านโลจิสติกส์และโซํอุปทาน แนวโน๎มทางด๎าน 
โลจิสติกส์และโซํอุปทานของโลก 
 Principle of logistics and supply chain management. The importance of 
logistics and supply chain management on economic and corporation systems. The 
role of industrial logistics on supply chain. Computer and information technology for 
logistics system. Logistics and supply chain planning. The importance of customer 
service, inventory management, transportation, packaging, and procurement in logistics 
and supply chain operation. Global trend of logistics and supply chain. 
 
619 412 การสร้างแบบจ าลองและการหาค าตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

(Logistics Modeling and Optimization) 
วิชาบังคับก่อน :  619 211 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 

 บทนําการสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ในปัญหาทางโลจิสติกส์ 
การสร๎างแบบจําลอง การหาคําตอบที่เหมาะสม และการตัดสินใจโดยใช๎โปรแกรมสเปรดชีส 
แบบจําลองโครงขําย การหาคําตอบที่เหมาะสมสําหรับแบบจําลองที่มีตัวแปรเป็นเลขจํานวนเต็ม 
 Introduction to mathematical modeling and its application in Logistics 
problem. Modeling, optimization and decision making using spreadsheet program. 
Network models. Optimization of models with integer variables. 
  
619 413 ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์   3(3-0-6) 

(Decision Support System in Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 619 211 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 

 บทนําของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรอบงานของการพัฒนาระบบสนันสนุนการ
ตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ พื้นฐานการ ประยุกต์โปรแกรมวิชวลเบสิก (วีบีเอ) 
ในงานโลจิสติกส ์
 Introduction to decision support system. A framework of the development 
of decision support system. Developing decision support system. Fundamental of 
Visual Basic for Application (VBA) in logistics. 
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619 414 ปัญหาทางสโทแคสติกในงานโลจิสติกส์   3(3-0-6) 

(Stochastic Problems in Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 619 211 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 

 บทนําทฤษฎีความนําจะเป็นในงานโลจิสติกส์ ฟังก์ชันการแจกแจง ตัวแปรสุํม กระบวน
การปัวร์ซอง ทฤษฎีการเกิดใหมํ โซํของมาร์คอฟ วิธีการหาคําตอบปัญหาทางสโตคาสติกส์ เทคนิควิธี
เชิงพันธุกรรม (จีเอ) และเทคนิคการจําลองการอบเหนียว (เอสเอ) 
 Introduction to theory of probability in logistics. Distribution functions. 
Random variables. Poisson process. Renewal theory. Markov chains. Optimization 
methods in stochastic problems. Genetic Algorithms  (GA) and Simulated Annealing 
(SA) techniques. 
 
619 415 ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์    3(3-0-6) 

(Artificial Intelligence in Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 619 211 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 

 นิยามของปัญญาประดิษฐ ์  การประยุกต์เทคนิคปัญญาประดิษฐ์สําหรับปัญหาทาง 
โลจิสติกส์และวิศวกรรมโดยใช๎ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (จีเอ) การจําลองการอบเหนียว (เอสเอ)  
และตรรกศาสตร์คลุมเครือ การเขียนโปรแกรมเพื่อแก๎ไขปัญหาทางโลจิสติกส์และวิศวกรรม 
 Concepts of artificial intelligence (AI). Application of AI techniques for 
logistics and engineering problems using Genetic Algorithm (GA),  Simulated Annealing 
(SA) and fuzzy logic. Computer programming to solve the logistics and engineering 
problems. 
 
619 416 การออกแบบระบบโลจิสติกส์    3(3-0-6) 

(Logistics System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 619 411 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 การออกแบบระบบโลจิสติกส์ การวางตําแหนํงของโลจิสติกส์ ทฤษฎีการบูรณาการ
โครงสร๎างโซํอุปทาน ขั้นตอนการออกแบบและการวางแผน เทคนิคการออกแบบและการวางแผน 
 Logistics system design. Logistics location planning. Supply chain structure 
integration theories. Design and planning proceduces. Design and planning techniques. 
 
619 421 การควบคุมสินค้าคงคลัง    3(3-0-6) 
 (Inventory Control) 

วิชาบังคับก่อน : 614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 ระบบสินค๎าคงคลัง    การสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เชิงกําหนดของระบบสินค๎า
คงคลัง กลไกของอุปสงค์และอุปทาน แบบจําลองพลวัตและแบบหลายขั้นตอน พยากรณ์ความ
ต๎องการและเวลานําโดยวิธีทางสถิติ ผลที่มีตํอแบบจําลองสินค๎าคงคลัง กรณศึีกษา 
 Inventory systems. Deterministic mathematical models for inventory. 
Demand and supply mechanism. Dynamic and multistage models. Statistical 
forecasting of demands and lead times. Effects on the inventory models. Case studies. 
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619 431 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

(Industrial Forecasting) 
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม 

 แนวคิดทั่วไปในการพยากรณ์และการวิ เคราะห์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรมด๎วยวิธีเชิงปริมาณและทางสถิติ  การพัฒนาโครงการทางด๎านอุตสาหกรรม  การจําลอง
สถานการณ์ทางการพยากรณ์ กรณีศึกษา 
 General approaches to forecasting and analysis of industrial trends by 
quantitative and statistical methods. Industrial projects development.Forecasting 
simulation. Case studies. 
 
619 432 ระบบการจัดการคุณภาพ    3(3-0-6) 

(Quality Management System) 
วิชาบังคับก่อน : 614 331 การควบคุมคุณภาพ 

 นิยามของคุณภาพ ปรมาจารย์ด๎านคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ รวมถึง ข๎อกําหนด
มาตรฐานไอเอสโอ 9001 การตรวจประเมินด๎านคุณภาพ รางวัลทางด๎านคุณภาพการจัดการคุณภาพ
เชิงรวม (ทีคิวเอ็ม) การจัดการด๎านนโยบาย กิจกรรมกลุํมจากพนักงานระดับลํางเทคนิคสําหรับการ
ปรับปรุงด๎านคุณภาพ 
 Quality concept. Quality gurus. Quality management system including ISO 
9001 requirement. Quality audits. Quality awards. Total Quality Management (TQM). 
Policy management. Bottom-up activities. Quality improvement techniques. 
 
619 433 วิศวกรรมระบบ     3(3-0-6) 

(System Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม 

 บทนําวิศวกรรมระบบ กระบวนการทางวิศวกรรมระบบ ความต๎องการของการออกแบบ
ระบบ ตัววัดสมรรถนะเชิงเทคนิค การวิเคราะห์และจัดสรรหน๎าที่ การสังเคราะห์และวิเคราะห์ระบบ 
การออกแบบเพื่อความนําเชื่อถือ การออกแบบเพื่อความสามารถในการบํารุงรักษา การออกแบบ
เพื่อโลจิสติกส์และความสามารถในการสนับสนุน การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต 
ความสามารถในการกําจัด และความยั่งยืน การคํานวณต๎นทุนตลอดวงจรชีวิต การวางแผนการ
จัดการวิศวกรรมระบบ 
 Introduction to system engineering. System engineering process.  System 
design requirements. Technical performance measures. Functional analysis and 
allocation. System synthesis and analysis. Design for reliability. Design for 
maintainability. Design for logistics and supportability. Design for producibility, 
disposability, and sustainability. Life-cycle costing. System engineering management 
planning. 
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619 434 คุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 

(Quality in Service Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม 

 บทนําอุตสาหกรรมบริการ คุณภาพในงานบริการ ความสัมพันธ์ในงานบริการ พิมพ์เขียว
ในงานบริการ การออกแบบการบริการที่มีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในงานบริการ การออกแบบ
ภูมิทัศน์บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุน โลจิสติกส์และการจัดการโซํอุปทานในงาน
บริการ การวางแผนความสามารถในการรองรับบริการ การจัดการแถวของลูกค๎า กรณีศึกษา 
 Introduction to service industries. Service quality. Serviceencounter. Service 
blueprints. Quality service design. Service quality control. Servicescapes and supporting 
facility design. Logistics and supply chain management in service. Service capacity 
planning. Customer waiting line management. Case studies. 
 
619 435 วิศวกรรมในธุรกิจค้าปลีก    3(3-0-6) 

(Engineering in Retail Business) 
 บทนําเกี่ยวกับธุรกิจค๎าปลีก บทบาทของวิศวกรในธุรกิจค๎าปลีก โลจิสติกส์และการ
จัดการโซํอุปทานในการค๎าปลีก การปฏิบัติงานและแบบจําลองกระบวนการของธุรกิจค๎าปลีก การ
จัดการในร๎านค๎าปลีก ต๎นทุนในการค๎าปลีก เทคโนโลยีสารสนเทศและการค๎าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Introduction to retail business. Roles of engineers in retail business. Logistics 
and supply chain management in retailing. Operations and process models of retail 
business. Management in retail stores. Cost in retailing. Information technology and e-
retailing. 
  
619 436 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต  3(3-0-6)  
 (Industrial Product and Production Design) 
 วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต 
 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมควบขนานในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
แปลงหน๎าที่เชิงคุณภาพ (คิวเอฟดี) การออกแบบเชิงวิศวกรรม การวิเคราะห์ ประเภทของความ
เสียหาย  การออกแบบเพื่อความทนทาน  การออกแบบการผลิต  การเลือกใช๎วัสดุที่เหมาะสม   
การเลือกกระบวนการผลิต  การออกแบบเพื่อความปลอดภัย และสิ่งแวดล๎อม 
 Concepts for product design. Concurrent engineering in product design. 
Quality Function Deployment (QFD). Engineering design. Failure-mode error analysis. 
Robust design. Production design. Material selection  for appropriation. Manufacturing 
process selection. Design for safety and environment. 
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619 441 การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB    3(3-0-6) 

(Computer Programing with MATLAB) 
 วิชาบังคับก่อน : 614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ  
 หรือ  619 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรโลจิสติกส์ 
 อาร์เรย์ สคริปต์ ฟังก์ชัน การเขียนกราฟ ตัวดําเนินการ คําสั่งเพื่อการกําหนดเง่ือนไข 
คําสั่งทําซํ้า โพลิโนเมียล การเลือกเส๎นกราฟที่เหมาะสมกับข๎อมูล การประมาณคําในชํวง  
 Arrays. Scripts. Functions. Plots. Operators. Conditional statements.Loops. 
Polynomials. Curve fitting. Interpolation. 
  
619 442 เหมืองข้อมูล     3(3-0-6) 

(Data Mining) 
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม 

 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติสําหรับเหมืองข๎อมูล การค๎นหารูปแบบและ
ความสัมพันธ์ที่ซํอนอยูํในฐานข๎อมูลขนาดใหญํ อัลกอลิทึมพื้นฐานในเหมืองข๎อมูลและการประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ําหรับเหมืองข๎อมูล ประโยชน์ของเหมืองข๎อมูลสําหรับธุรกิจ 
 Mathematical and statistical techniques for data mining. Finding  the hidden 
patterns and relationship in a large data set. Fundamental algorithms and computer 
application in data mining. Advantages of data mining for business. 
 
619 451 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานส าหรับงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Basic Japanese for Engineering Work) 
 การออกเสียงในภาษาญี่ปุุน การใช๎ตัวอักษรฮิรากานะและอักษรคาตาคานะ ไวยากรณ์
พื้นฐาน ระดับคําในประโยค คําศัพท์ในการใช๎งานทั่วไปและคําศัพท์พื้นฐานทางวิศวกรรม บทสนทนา
พื้นฐานในงานวิศวกรรม 
 Japanese pronunciation. Usage of Hiragana and Katakana character. Basic 
grammar. Word order in sentences. Vocabulary in general use and basic terms in 
engineering. Basic conversation in engineering work. 
 
619 452 ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์ส าหรับงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Applied Japanese for Engineering Work) 
 วิชาบังคับก่อน : 619 451 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานส าหรับงานวิศวกรรม  
 การใช๎ตัวอักษรคันจิพื้นฐาน คําศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม ฝึกทักษะการอําน การเขียน  
การฟัง และการพูดเพื่อการประยุกต์ทางวิศวกรรม 
 Usage of basic Kanji characters. Technical terms in engineering. Practices in 
reading, writing, listening and speaking skills for engineering applications. 
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619 453 ภาษาจีนกลางพื้นฐานส าหรับงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Basic Mandarin for Engineering Work) 
 การออกเสียงในภาษาจีนกลาง ระบบพินยิน หลักการเขียนตัวอักษรจีนไวยากรณ์พื้นฐาน 
คําศัพท์ในการใช๎งานทั่วไปและคําศัพท์พื้นฐานทางวิศวกรรม บทสนทนาพื้นฐานในงานวิศวกรรม 
 Mandarin pronunciation. Pinyin. Principles of Chinese characters writing. 
Basic grammars. Vocabulary in general use and basic terms in engineering. Basic 
conversation in engineering work. 
 
619 454 ภาษาจีนกลางประยุกต์ส าหรับงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Applied Mandarin for Engineering Work) 
 วิชาบังคับก่อน : 619 453 ภาษาจีนกลางพื้นฐานส าหรับงานวิศวกรรม  
 การใช๎ตัวอักษรจีน คําศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม ฝึกทักษะการอําน การเขียน  การฟัง 
และการพูดเพื่อการประยุกต์ทางวิศวกรรม 
 Usage of Chinese characters. Technical terms in engineering. Practices in 
reading, writing, listening and speaking skills for engineering applications. 
 
619 455 ภาษาเกาหลีพื้นฐานส าหรับงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Basic Korean for Engineering Work) 
 การออกเสียงในภาษาเกาหลี การใช๎ตัวอักษรเกาหลี ไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับคําใน
ประโยค คําศัพท์ในการใช๎งานทั่วไปและคําศัพท์พื้นฐานทางวิศวกรรม บทสนทนาพื้นฐานในงาน
วิศวกรรม 
 Korean pronunciation. Usage of Korean characters. Basic grammars. Word 
order in sentences. Vocabulary in general use and basic terms in engineering. Basic 
conversation in engineering work. 
  
619 456 ภาษาเกาหลีประยุกต์ส าหรับงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Applied Korean for Engineering Work) 
 วิชาบังคับก่อน : 619 455 ภาษาเกาหลีพื้นฐานส าหรับงานวิศวกรรม  
 การใช๎ตัวอักษรเกาหลี คําศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม ฝึกทักษะการอําน การเขียน การฟัง 
และการพูดเพื่อการประยุกต์ทางวิศวกรรม 
 Usage of Korean characters. Technical terms in engineering. Practice in 
reading, writing, listening and speaking skills for engineering applications. 
 
619 461  กฎหมายโลจิสติกส์      3(3-0-6) 

(Logistics Laws) 
 กฎหมายด๎านการขนสํงและจราจรทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ กฎหมายศุลกากร 
กฎหมายโรงงาน กฎหมายธุรกิจและประกันภัยที่เกี่ยวข๎องกับการขนสํง  
 Transportation and traffic laws by land, water and air transport. Customs 
laws. Factory laws. Business and insurance laws related to transportation. 
 
 
 



336 

 
619 491 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1   1(0-3-0) 
 (Management Engineering and Logistics Project I) 

วิชาบังคับก่อน : 619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 เงื่อนไข :   รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U  

การเลือกหัวข๎อวิจัย การทบทวนวรรณกรรมในด๎านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข๎อง การวางแผนงานวิจัย เขียนโครงรํางงานวิจัย  นําเสนอโครงรํางงานวิจัย 
 Selection of research topics. Literature review in Management Engineering 
and Logistics or other related disciplines. Research planning. Proposal writing. Proposal 
presentation. 
  
619 492 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2   2(0-6-0) 
 (Management Engineering and Logistics Project II) 
 วิชาบังคับก่อน : 619 491 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1  
 ดําเนินการทํางานวิจัยตามโครงรํางงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎แล๎วในรายวิชา   
619 491 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 เขียนรายงานผลการวิจัย นําเสนอ
ผลงานวิจัย 
 Conducting a research project according to the research proposalsubmitted 
for 619 491 Management Engineering and Logistics Project I. Research report writing.   
Research presentation. 
 
619 493 สัมมนา       1(0-3-0) 
 (Seminar) 

วิชาบังคับก่อน :    619 491 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1  หรือ 
            619 494 เตรียมสหกิจศึกษา หรือ อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 เงื่อนไข :            รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U  
 การนําเสนอและอภิปรายในหัวข๎อทางด๎านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์หรือหัวข๎อ
ที่เกี่ยวข๎อง 
 Presentation and discussion in management engineering and logistics or 
related topics. 
 
619 494  เตรียมสหกิจศึกษา     1(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education) 

วิชาบังคับกอ่น : 619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
เงื่อนไข :   รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 

 เตรียมความพร๎อมนักศึกษาเพื่อฝึกงานในสถานประกอบการ  ทั้งในด๎านคุณภาพและ
บุคลิกภาพ  รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับองค์กรที่นักศึกษาจะไปฝึกงานด๎วย 
 Preparation for the workplace regarding student qualities and personality, as 
well as learning about the organization they are going towork with. 
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619 495 สหกิจศึกษา          9 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
 (Cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน  : 619 494 เตรียมสหกิจศึกษา   

เงื่อนไข :   รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
 ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานในบริษัทที่เกี่ยวข๎องด๎านวิศวกรรมการจัดการ และโลจิ
สติกส์ ไมํน๎อยกวํา  16 สัปดาห์ อบรมเตรียมความพร๎อม เลือกหัวข๎อในการปรับปรุง ปรับปรุงงาน
และติดตามผล เขียนรายงานและนําเสนอตํอบริษัทและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Working as an employee in a company related to management engineering 
and logistics of at least 16 weeks. Preparation training. Selecting a topic for 
improvement. Improving and monitoring. Writing a  report and presenting the results 
to the company and advisors. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
และนาโนเทคโนโลยี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
620 101 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 

(Engineering Materials) 
 เงื่อนไข  :   โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช๎
งานของวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏ
ภาคและการแปลความหมายของวัฏภาคตําง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

Study of the relationship between structures, properties, production 
processes and applications of the main groups of engineering materials: metals, 
polymers, ceramics and composites. Phase equilibrium diagrams and their 
interpretation. Mechanical properties and materials degradation. 
 
620 102 ทักษะทางวิศวกรรมและการจัดการเบื้องต้น   3(3-0-6) 

(Introduction to Engineering and Management) 
พัฒนาการของวิชาชีพวิศวกร สาขางานด๎านวิศวกรรม วิชาที่ต๎องศึกษาในหลักสูตร

วิศวกรรม ขอบเขตงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ
วิศวกรรมภาวะผู๎นํา ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวโน๎มด๎านวิศวกรรมในยุค
โลกาภิวัตน์ การจัดการเบื้องต๎นสําหรับงานวิศวกร 

Evolution of engineering fields. Engineering careers. Compulsory subjects for 
the engineering curriculum. Scope for professional engineering careers and control 
engineering. Ethics for professional engineering leadership. Effects of the ASEAN 
Economic Community. Engineering trends under globalization. Fundamentals of 
management for engineers. 
 
620 201   อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ     3(3-0-6) 
           (Thermodynamics of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  : 514 101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
 หรือ   513 100  เคมีทั่วไป      
 กฎข๎อที่ 1 และข๎อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์ พลังงาน เอนโทรปี การถํายโอนความร๎อน 
ขั้นพื้นฐานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน วัฏจักรคาร์โนต์ ความสัมพันธ์ของสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ 
สมดุลในระบบอุณหพลศาสตร์สารละลาย  แผนภาพวัฏภาค  สมดุลวัฏภาคในระบบสารองค์ประกอบ
เดียวและหลายองค์ประกอบ 

First and second laws of thermodynamics. Energy, entropy,  basic heat 
transfer and energy conversion, Carnot cycles.  Relationship of thermodynamic 
properties. Equilibrium in thermodynamic systems.  Solutions.  Phase diagrams.  Phase 
equilibriums in one-component and multicomponent systems. 
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620 202 จลนพลศาสตร์ของวัสดุ     2(2-0-4) 
             (Kinetics of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 หรือ     513 100  เคมีทั่วไป   

การแพรํ ความบกพรํองของผลึก การเปลี่ยนแปลงวัฏภาค การเกิดนิวเคลียสผลึกแบบ
เอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์ การเติบโตของเกรน พื้นผิว พื้นผิวระหวํางภาคและการดูดซับ จลนพลศาสตร์
ของปฏิกิริยาสถานะของแข็ง จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน ปฏิกิริยาไฟฟูา
เคมีและการกัดกรํอน 

Diffusion. Crystal defects. Phase transformations. Homogeneous and 
heterogeneous nucleation. Grain growth. Surfaces, interfaces, and adsorption. Kinetics 
of solid-state reactions. Kinetics of nanoparticle synthesis Electrochemical reactions 
and corrosion.  
 
620 203   กลศาสตร์ของวัสดุ     3(3-0-6)          
 (Mechanics of Materials) 
 แนวคิดเกี่ยวกับแรงและความเค๎น ความเค๎นในชิ้นสํวนของโครงสร๎าง  สัมพันธภาพ
ระหวํางความเค๎นและความเครียด การเปลี่ยนรูป ความเค๎นในคานและในชิ้นสํวนผนังบาง
ประกอบด๎วย ความเค๎นดัดและความเค๎นเฉือนในคาน  ความเค๎นเฉือนในถังความดันผนังบางและ
ความเค๎นในรอยตํอเชื่อมและในรอยตํอด๎วยหมุดย้ํา แรงบิดของทํอหน๎าตัดกลมและหน๎าตัดสี่เหลี่ยม 
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน การแอํนของคาน การเปลี่ยนแปลงของความเค๎นและความเครียดเชิง
ระนาบ วงกลมของมอร์ การรวมจุดความเค๎นภายใต๎น้ําหนักบรรทุก เสาและการโกํงของเสา พลังงาน
ของการเกิดความเครียด เกณฑ์การเสียหาย 

Concepts of forces and stresses. Stresses in members of a structure.  Stress 
and strain relationships. Deformation.  Stresses in beams and thin-walled members 
including bending and shearing stresses in beams, shearing stresses in thin-walled 
pressure vessels and stresses on welded and rivet joints.  Torsion of circular and 
rectangular shafts.  Shearing force and bending moment in beams.  Deflection of 
beams. Transformations of  plane stress and strain.  Mohr’s circle.  Stress concentration 
under loadings.  Columns and their buckling.  Strain energy.  Failure criterion. 
 
620 211  วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์    2(2-0-4) 
             (Ceramics Science and Engineering)    
 วิชาบังคับก่อน  : * 620 101 วัสดุวิศวกรรม 
           * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

หลักการทั่วไปของเซรามิกส์บนรากฐานของฟิสิกส์และเคมีเชิงผลึก เซรามิกส์ดั้งเดิม 
เคลือบ แก๎ว และวัสดุทนไฟ หลักการของการเผาผลึก ความสัมพันธ์ระหวํางเคมี โครงสร๎าง สมบัติ 
และสมรรถนะ  

General principles of ceramics based on crystal physics and chemistry. 
Traditional ceramics, glazes, glass, and refractories. Principles of sintering. 
Interrelationship between chemistry, structure, properties, and performance. 
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620 212 ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์   1(0-3-0) 
 (Ceramics Science and Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน  : * 620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์ 
         * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สมัพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์ 

Experiments related to the content of 620 211 Ceramics Science and 
Engineering. 
 
620 213  วิทยาการและเทคโนโลยีแก้ว    3(3-0-6)  
              (Glass Science and Technology)    
 วิชาบังคับก่อน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 

การเกิดแก๎ว การเปลี่ยนสภาพของแก๎ว การตกผลึก การแยกวัฏภาค โครงสร๎างของแก๎ว 
สมบัติทางความร๎อน สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟูา สมบัติเชิงกลและสมบัติทางแสงของแก๎ว  
เทคโนโลยีของแก๎ว วิธีการหลอมและการขึ้นรูป  

Glass formation.  Glass transition.  Crystallization.  Phase separation.  
Structure of glasses.  Thermal, chemical, electrical, mechanical, and optical properties 
of glasses.  Glass technology. Melting and formation methods. 
 
620 221   โลหะและโลหะผสม     3(3-0-6)  
              (Metals and Alloys) 
 วิชาบังคับก่อน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 การจําแนกประเภทโลหะและโลหะผสม โครงสร๎างจุลภาค สมบัติ กระบวนการขึ้นรูป      
การประยุกต์ใช๎งานของโลหะกลุํมเหล็กและโลหะนอกกลุํมเหล็ก เหล็กกล๎าคาร์บอน เหล็กกล๎า
เครื่องมือ เหล็กกล๎าไร๎สนิม โลหะอลูมินัมผสม โลหะไททาเนียมผสม โลหะนิกเกิลผสม สารประกอบ
ระหวํางโลหะ นาโนเทคโนโลยีสําหรับวัสดุโลหะ   

Classification of metals and alloys. Microstructures, properties, processing 
applications of ferrous alloys and non-ferrous alloys. Carbon steels, tool steels, 
stainless steels. Aluminum alloys, titanium alloys, nickel alloys. Intermetallics.  
Nanotechnology for metallic materials. 
 
620 261   วิทยาการสถานะของแข็ง    3(3-0-6) 
 (Solid State Science) 
 วิชาบังคับก่อน  :    513 100  เคมีทั่วไป    
 หลักการพื้นฐานขององค์ประกอบทางเคมี พันธะทางเคมี อะตอมในโครงสร๎างผลึก การ
อัดแนํนของอะตอม  ความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างผลึกและสมบัติของวัสดุ โครงสร๎างผลึกของวัสดุ          
อนินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลตํอโครงสร๎างผลึก ความบกพรํองของผลึก การแปลความหมายของ
แผนภาพวัฏภาค   

Basic fundamentals of chemical compositions. Chemical bonding. Atoms in 
crystal structures.  Atomic packing. Relationship between crystal structures and 
properties of materials.  Crystal structures of inorganic materials. Factors affecting 
crystal structures. Crystal defects.  Interpretation of phase diagrams. 
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620 281 วัสดุอินทรีย์     2(2-0-4) 
 (Organic Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  :    513 100  เคมีทั่วไป   
 เคมีพื้นฐานของวัสดุอินทรีย์ การประยุกต์ใช๎วัสดุอินทรีย์ในอุตสาหกรรม พอลิเมอร์และ
ยางเบื้องต๎น  

Fundamental chemistry of organic materials. Applications of organic 
materials in industry. Introduction to polymers and rubbers.  
 
620 301 ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายของวัสดุ   3(3-0-6) 
  (Transport Phenomena in Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  :    511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 
 ความรู๎เบื้องต๎นทางปรากฏการณ์การเคลื่อนย๎ายของวัสดุ พื้นฐานการแก๎สมการอนุพันธ์ 
ทฤษฎีและวิธีแก๎ปัญหาการเคลื่อนย๎ายในสถานะไมํคงตัวและสถานะคงตัว กลไกการถํายเทโมเมนตัม 
ความร๎อนและมวลสาร การแพรํในของแข็งและของเหลว  

Introduction to transport phenomena in materials. Principle of differential 
equation solving. Theory of and methods for solving transport problems;  unsteady 
state and steady state transport.  Mechanisms of momentum, heat, and mass transfer. 
Diffusion in solids and liquids.  
 
620 311  กระบวนการผลิตเซรามิกส์    2(2-0-4) 
 (Ceramics Processing) 
 วิชาบังคับก่อน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 เคมีพื้นผิวเบื้องต๎น วัตถุดิบในกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์ ลักษณะเฉพาะของอนุภาค     
เซรามิกส์ สารเติมแตํงในกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์  

Basic surface chemistry. Raw materials in ceramics processing. Characteristics 
of ceramic particles. Additives in ceramics processing.  
 
620 312 วิทยาการและเทคโนโลยีซีเมนต์     2(2-0-4)  
 (Cement Science and Technology)   
 วิชาบังคับก่อน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 การจําแนกและกระบวนการผลิตซีเมนต์พอร์ตแลนด์  คุณสมบัติเฉพาะของซีเมนต์พอร์ต
แลนด์ องค์ประกอบของซีเมนต์และความสัมพันธ์ระหวํางวัฏภาค ปฏิกิริยากับน้ําและการแข็งตัวของ
ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและทางกลของซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ของผสมซีเมนต์ 
สํวนผสมของคอนกรีต  

Classification and manufacturing of Portland cement. Specification of 
Portland cements.  Cement compositions and their phase relations. Hydration and 
hardening of Portland cement.  Physical, chemical and mechanical properties of 
Portland cements. Cement admixtures. Concrete aggregates.  
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620 321 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวน า    1(0-3-0) 
 (Metallurgy and Semiconductor Materials Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน  :  * 620 221 โลหะและโลหะผสม 
          * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 620 221 โลหะและโลหะผสม  
 Experiments related to the content of 620 221 Metals and Alloys  
 
620 322  โลหะอลูมินัมเชิงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหล่อ  2(2-0-4) 
 (Industrial Aluminum Alloys and Casting Technology)    
 วิชาบังคับก่อน  : * 620 221  โลหะและโลหะผสม  
        * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การคัดเลือกวัตถุดิบ การคํานวณสํวนผสมของโลหะผสม เตาหลอม การปรับและควบคุม
คําเคมีโลหะหลอมเหลว การหลํอแทํง การหลํอฉีด เทคนิคการหลํอสลายโฟม แบบแมํพิมพ์และวัสดุ   
ทําแบบ  

Selection of raw materials. Batch calculation for alloys. Melting furnaces. 
Melt treatments and chemical control. Ingot casting, die casting, lost foam technique. 
Molding patterns and materials.  
 
620 331 วัสดุและอุปกรณ์กึ่งตัวน า     2(2-0-4) 
 (Semiconductor Materials and Devices) 
 วิชาบังคับก่อน  : 620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง  
          514 102 ฟสิิกส์ทั่วไป 2 
 ความรู๎เบื้องต๎นทางฟิสิกส์ของวัสดุกึ่งตัวนํา โครงสร๎างแถบพลังงาน พาหะของประจุ
ไฟฟูา  โครงสร๎างและการใช๎งานพื้นฐานของอุปกรณ์กึ่งตัวนําประกอบด๎วยรอยตํอพี-เอ็นและรอยตํอ
ระหวํางวัสดุกึ่งตัวนําและโลหะ ไดโอดกึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้ว ทรานซิสเตอร์ชนิด
สนามไฟฟูา (เอฟ อี ที เอส) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสง 

Introduction to physics of semiconductors. Energy band structure. Charge 
carriers. Fundamental device structures and applications including p-n junctions, metal-
semiconductor junctions, semiconductor diodes, bipolar junction transistors, field effect 
transistors (FETs) and optoelectronic devices. 
 
620 332 อิเล็กโทรเซรามิกส์      2(2-0-4) 
 (Electroceramics) 
 วิชาบังคับก่อน  :  620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง  
 หรือ          620 211 วิทยาการและวิศวกรรมเซรามิกส์ 
 ความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างและสมบัติทางไฟฟูาของเซรามิกส์ การประยุกต์ใช๎ของ
วัสดุ อิเล็กโทรเซรามิกส์ ตัวเก็บประจุ ตัวรับรู๎และการควบคุมการขับเคลื่อน ตัวอยํางของอิเล็กโทร
เซรามิกส์ ที่เกี่ยวข๎องกับนาโนเทคโนโลยี 

Relationships between structure and electrical properties of ceramics.  
Applications of electroceramics including capacitors, sensors, and actuators.  Examples 
of electroceramics related to nanotechnology. 
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620 341   การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
     (Business Process Management)  

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการบริหารและจัดการ การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การแก๎ไขปัญหาธุรกิจเชิงการจัดการ       
การบริหารนโยบาย การจัดการข๎ามสายงาน การจัดการงานประจําวัน การบริหารความตํอเนื่องทาง
ธุรกิจ กรณีศึกษาการจัดการ กระบวนการทางธุรกิจ  

Concepts of business processes. Administration and management processes. 
Paradigm shift for business process management. Solving business problems with 
management. Policy management. Cross functional management. Daily management. 
Business continuity management. Business process management case study. 
 
620 351 เทคโนโลยีระดับไมโครและนาโน    3(3-0-6) 
             (Microscale/Nanoscale Technology) 
              วิชาบังคับก่อน  : 620 101 วัสดุวิศวกรรม   
 ทฤษฎีและเทคโนโลยีของผลิตกรรมระดับไมโครและนาโน การปลูกผลึก เทคนิคการผลิต
ขั้นพื้นฐานประกอบด๎วยกระบวนการสุญญากาศ การถํายโอนแบบ การกัดขึ้นรอย การแพรํและการ
ฝังด๎วยไอออน ออกซิเดชันและเทคนิคการตกสะสม ทักษะพื้นฐานในการออกแบบโครงสร๎างระดับไม
โคร วิทยาการวัสดุโครงสร๎างนาโนและเทคนิคการผลิตระดับนาโน 

Theory and technology of micro/nano fabrication. Crystal growth. Basic 
processing techniques including vacuum processes, lithography, etching, diffusion and 
ion implantation, oxidation, and deposition techniques. Basic skills of microstructure 
design. Science of nanostructured materials and nanofabrication techniques. 
 
620 352  วัสดุระดับนาโน     3(3-0-6) 
              (Nanoscale Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  :   620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 ความรู๎เบื้องต๎นทางเคมีและฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับวัสดุระดับนาโน ผลิตกรรมระดับนาโน      
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุระดับนาโน  สมบัติและการนําวัสดุระดับนาโนไปใช๎ประโยชน์ 

Basic knowledge in chemistry and physics related to nanoscale materials. 
Nanofabrication. Characterization of nano-materials.  Properties and applications of 
nanoscale materials.  
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620 361 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน   3(3-0-6) 
 (Characterization of Materials and Nanoscale Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  : 620 261 วิทยาการสถานะของแข็ง  
          620 101 วัสดุวิศวกรรม 

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงความร๎อน เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีและการวิเคราะห์ทางเคมี
พื้นฐาน   การวิเคราะห์พื้นผิวและโครงสร๎างจุลภาคด๎วยกล๎องจุลทรรศน์แบบใช๎แสงและ กล๎อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์โครงสร๎างผลึก ความไมํสมบูรณ์ของ
โครงสร๎าง  

Thermal analysis techniques. Spectroscopic techniques and basic chemical 
analysis. Surface and microstructural analysis using optical and electron microscopes. 
X-ray diffraction. Analysis for crystal structure, structural imperfections. 
 
620 362 ปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน  1(0-3-0) 
 (Characterization of Materials and Nanoscale Materials Laboratory)  
 วิชาบังคับก่อน  : * 620 361 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและวัสดุระดับนาโน 
        * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 620 361 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุและ
วัสดุระดับนาโน 

Experiments related to the content of 620 361 Characterization of Materials 
and Nanoscale Materials. 
 
620 363 สมบัติไฟฟ้า แสงและแม่เหล็กของวัสดุ     2(2-0-4) 
 (Electrical, Optical, and Magnetic Properties of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  : 620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 สมบัติไฟฟูา แสงและแมํเหล็กของเซรามิกส์ โลหะ สารกึ่งตัวนําและพอลิเมอร์ ทฤษฎี
แถบพลังงาน การนําไฟฟูา สภาพกึ่งตัวนํา สภาพตัวนํายิ่งยวด พอลาไรเซชันในวัสดุ ไดอิเล็กทริก 
เฟอร์โรอิเล็กทริกซิตี้ เพียโซอิเล็กทริกซิตี้และเทอร์โมอิเล็กทริกซิตี้ การหักเห การสะท๎อน การผําน
และการดูดซึมแสงของวัตถุ  หลักการเกี่ยวกับสภาพความเป็นแมํเหล็กรวมถึงสภาวะแมํเหล็กไดอา 
สภาวะแมํเหล็กพารา สภาวะแมํเหล็กเฟอร์โร สภาวะแมํเหล็กแอนไทเฟอร์โรและสภาวะแมํเหล็ก
เฟอร์ริ    

Fundamental electronic, optical, and magnetic properties of materials 
including ceramics, metals, semiconductors and polymers.  Energy band theory.  
Electrical conduction.  Semiconductivity.  Superconductivity.  Polarization, dielectrics,  
ferroelectricity, piezoelectricity and thermoelectricity.  Optical refraction, reflection, 
transmission and absorption of materials.  Principles of magnetism including 
diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, antiferromagnetism and 
ferrimagnetism. 
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620 364 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ      3(3-0-6) 
 (Mechanical Behavior of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  : 620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 สมบัติความยืดหยุํนและหยุํนหนืด สภาพพลาสติก การแตกหักในระดับมหภาค พื้นฐาน
ของการคืบและความล๎า 

Elasticity and viscoelasticity. Plasticity. Macroscopic aspects of fracture. 
Fundamentals of creep and fatigue.  
 
620 365  การเสริมแรงของวัสดุหลากหลายวัฏภาค   3(3-0-6) 
 (Reinforcement of Multiphase Materials) 
 การผสมระหวํางวัสดุตํางวัฎภาค การเสริมแรงวัสดุพื้นเหนียว การเสริมแรงวัสดุพื้น
เปราะ วัสดุหลากหลายวัฏภาคพื้นโลหะและพื้นเซรามิก พฤติกรรมความเค๎น-ความเครียดของวัสดุ
หลากหลายวัฏภาค ผลของปริมาณสัดสํวนวัฎภาค ความไมํตํอเนื่องและทิศทางตํอสมบัติเชิงกล  
พฤติกรรมความเสียหาย  

Mixing between different phases. Reinforcement of the ductile matrix. 
Reinforcement of the brittle matrix. Metal matrix and ceramic matrix multiphase 
materials. Stress-strain behavior of multiphase materials. Effects of volume fraction, 
discontinuity and orientation on mechanical properties. Failure behavior.   
 
620 366 แร่วิทยา      3(3-0-6) 
 (Mineralogy) 
 ความรู๎เบื้องต๎นทางด๎านผลึกศาสตร์ สมบัติของแรํ การศึกษาและการพิสูจน์เอกลักษณ์
ของแรํ ประเภทของแรํ อัญมณีอนินทรีย์  
 Introduction to crystallography. Mineral properties, study and identification. 
Classification of minerals. Inorganic gems. 
 
620 371  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมวัสดุ    3(3-0-6) 
 (Computer Programming for Materials Engineering)   
 โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์โครงสร๎างของวัสดุ โปรแกรมสําหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุ 
โปรแกรมสําหรับการเลือกวัสดุ โปรแกรมสําหรับการเขียนแบบและการออกแบบทางวิศวกรรม 

Programs for structural analysis.  Programs for materials characterization.  
Programs for materials selection. Programs for drawing and engineering design. 
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620 381   การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองทางวิศวกรรม  3(3-0-6)  
 (Design and Analysis of Engineering Experiments) 

วิชาบังคับก่อน  :     611 461 การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ 
            วิศวกรกระบวนการเคมี 
การประยุกต์การออกแบบการทดลอง (ดีโออี) กับงานวิศวกรรมวัสดุ หลักสําคัญของการ

ออกแบบการทดลอง การเลือกปัจจัยและการเลือกขนาดของตัวอยําง การออกแบบการทดลองแบบ
ปัจจัยเดี่ยว การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล การคอนฟาวด์ การออกแบบแฟคทอเรียล
แบบ 2k การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางสํวน  การออกแบบการทดลองแบบสุํมซ๎อน  
การหาคําเหมาะสมของกระบวนการโดยวิธีพื้นผิวแบบตอบสนอง (อาร์เอสเอ็ม) 

Applications of design of experiment (DOE) for materials engineering.  Key 
principles of experimental design.  Choice of the factors and choice of sample size.  
Single-factor experimental design.  Factorial design.  Confounding.  2k factorial design.  
Fractional factorial design.  Nested design.  Process optimization through response 
surface methodology (RSM). 
 
620 382  การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม    1(0-3-0) 
 (Industrial Plant Study) 
 ทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมด๎านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูน
ความรู๎และประสบการณ์  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Field trips to industrial factories related to materials engineering and 
nanotechnology in order to gain practical knowledge and experience.   
 Field trips required 
 
620 383   การประดิษฐ์และสิทธิบัตร    2(2-0-4) 

(Inventions and Patents)     
 ประวัติความเป็นมาของสิทธิสํวนบุคคลและสิทธิของสาธารณชนในการค๎นพบทางด๎าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์อันนําไปสูํการพัฒนาระบบสิทธิบัตรระดับสากลการ
จําแนกผลงานประดิษฐ์ที่ได๎รับความค๎ุมครองภายใต๎สิทธิบัตรระดับสากล  ขั้นตอนในการได๎รับการ
ค๎ุมครองสิ่งประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและศาล  กรณีศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข๎องกับผลงาน
ประดิษฐ์และสิทธิบัตร 

History of private and public rights for scientific discoveries and applied 
engineering leading to the development of worldwide patent systems. Classes of 
invention protectable under international patents. Procedures for protecting inventions 
in patent offices and courts. Reviews of past cases involving inventions and patents in 
several fields.  
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620 384   สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1(1-0-2) 
 (Publications on Science and Technology) 
 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทตําง ๆ วิธีการค๎นหาบทความและ
สิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Scientific and technological publications. Techniques for searching for 
Information for scientific and technological articles and for patent applications. 
 
620 385   วิศวกรรมและนโยบายสาธารณะเบื้องต้น   2(2-0-4) 
  (Introduction to Engineering and Public Policy) 
 พื้นฐานของนโยบายสาธารณะ กรณีตัวอยํางคัดเฉพาะของนโยบายสาธารณะในวิศวกรรม 
 Fundamentals of public policy. Selected case study of public policy in 
engineering.  
 
620 421   การกัดกร่อนและการป้องกัน    3(3-0-6) 
 (Corrosion and Protection) 
 วิชาบังคับก่อน  : 620 101  วัสดุวิศวกรรม 
 ทฤษฎีและรูปแบบของความเสื่อมเชิงเคมีไฟฟูาของวัสดุ การทําให๎เฉื่อย การปูองกันการ
กัดกรํอน  

Theories and forms of electrochemical deterioration of materials. Passivity. 
Prevention of corrosion. 
 
620 422   โลหะวิทยาเชิงกายภาพและเคมี    3(3-0-6) 
              (Physical and Chemical Metallurgy) 
    วิชาบังคับก่อน  :   620 101 วัสดุวิศวกรรม 
    ความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบ โครงสร๎าง ประวัติของกระบวนการขึ้นรูปและสมบัติ
ของวัสดุโลหะ   กระบวนการขึ้นรูปโลหะและโลหะผสมแบบดั้งเดิมและขั้นสูง การถลุงแรํและการทํา
ให๎บริสุทธิ์เชิงการค๎าของโลหะกลุํมเหล็กและโลหะนอกกลุํมเหล็ก  โลหะวิทยาความร๎อน โลหะวิทยา
สารละลาย โลหะวิทยาไฟฟูา 

Relationships between composition, structure, processing history, and 
properties of metallic materials. Traditional and advanced metals and alloy processing. 
Commercial extraction and refining of ferrous and non-ferrous metals. Pyrometallurgy, 
hydrometallurgy and electrometallurgy. 
 
620 431 วิทยาการและเทคโนโลยีฟิล์มบาง    2(2-0-4) 
 (Thin-film Science and Technology) 
 วิชาบังคับก่อน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 วิธีการเคลือบของไอเชิงกายภาพและเชิงเคมี พื้นฐานของการพัฒนาโครงสร๎างทาง
จุลภาคในฟิล์มบาง  

Physical and chemical vapor deposition methods. Fundamentals of 
microstructural development in thin films.  
 
 



348 

 
620 441 หลักการการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมโดยรวม    3(3-0-6) 
     (Principles of Total Productivity Improvement)  

แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ หลักการการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ การบูร
ณาการปรัชญาการเพิ่มผลิตภาพ 5ส การไคเซ็น กิจกรรมกลุํมยํอย (เอสจีเอ) เทคนิควิศวกรรมอุตสา
หการ (ไออี) ผลิตภาพสีเขียว (จีพี) ซิกส์ซิกมํา(6) การบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสํวนรํวม (ที
พีเอ็ม) การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม (ทีคิวเอ็ม) ระบบการผลิตแบบโตโยต๎า(ทีพีเอส) ระบบการ
ผลิตแบบลีน การจัดการเพิ่มผลิตภาพ กรณีศึกษาการเพิ่มผลิตภาพโดยรวม  

Concepts of productivity improvement. Process improvement and control 
principles. Integration of productivity philosophy: 5s, kaizen, small group activity (SGA), 
industrial engineering technique (IE), green productivity (GP), six–sigma (6), total 
productive maintenance (TPM), total quality management (TQM), Toyota production 
system (TPS) or lean production system. Productivity improvement management. Total 
productivity improvement case studies.  
 
620 442   การจัดการคุณภาพโดยรวม    3(3-0-6) 
  (Total Quality Management) 
 กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการบริหารและการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ 
แนวคิดเกี่ยวกับลูกค๎า ความหมายและหลักการของทีคิวเอ็ม ปรัชญาของการบริหารคุณภาพ 
กระบวนการแก๎ไขปัญหาคุณภาพ วิธีการแก๎ปัญหาคุณภาพเชิงจัดการ วิธีวิทยาสําหรับทีคิวเอ็ม 
มาตรฐาน ไอเอสโอ 9000  ไอเอสโอ 14000 และ ไอเอสโอ 18000  

Business processes. Administration and management processes. Quality 
concept. Customer concepts. Definition and principles of TQM. Philosophy of quality 
management. Problem-solving. Methodology for TQM, ISO 9000, ISO 14000 and ISO 
18000 standards. 
 
620 443   การวางแผนและควบคุมการผลิตสมัยใหม่   3(3-0-6) 
 (Modern Production Planning and Control) 
     แนวคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ความสูญเสียในกระบวนการผลิต ระบบ
การผลิตแบบไหลอยํางตํอเนื่อง ระบบการผลิตแบบดึง เทคนิคในการพยากรณ์ความต๎องการ การ
บริหารพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจ การ
จัดทําตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดการการไหลของสารสนเทศสําหรับการผลิต การ
ปรับเรียบการผลิต การจัดการพื้นที่หน๎างาน กรณีศึกษาในงานอุตสาหกรรม 

Concepts of product system in industries. Loss in the production process. 
The continuous flow production system. The pull production system. Demand 
forecasting techniques. Inventory management. Production planning. Cost and 
profitability analysis for decision-making. Production scheduling. Production control. 
Information flow management for production. Smoothing production. Shop floor 
management. Case study of a selected industry or industries. 
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620 444 หลักการการวินิจฉัยและปรับปรุงสถานประกอบการ   3(3-0-6) 
 (Principles of Factory Diagnosis and Improvement)  
     แนวคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานประกอบการ จริยธรรมของการวินิจฉัย วิธีการวินิจฉัย
สถานประกอบการทางด๎าน  การสํารวจเบื้องต๎น กระบวนการจัดการธุรกิจ การผลิต การขาย การเงิน 
ทรัพยากรบุคคลและแรงงาน งานธุรการและสํานักงาน เทคนิคการปรับปรุงสถานประกอบการ  

Concepts of factory diagnosis. Ethics of diagnosis. Factory diagnosis 
methodology: preliminary survey, business management processes, manufacturing, 
sales, finance, human resources and labor. Administration and office staff. Techniques 
for improving a factory.  
 
620 445   การปรับปรุงผังโรงงาน        2(2-0-4) 
     (Plant Layout Improvement) 
 หลักการวางผังโรงงาน ปัจจัยของการปรับปรุงผังโรงงาน แนวคิดของการปรับปรุงผัง
โรงงาน วิธีวิทยาการปรับปรุงผังโรงงาน  เทคนิคการปรับปรุงผังโรงงาน การปรับปรุงผังโรงงานระดับ
พนักงานหน๎างาน ความสามารถในการทํากําไรด๎วยการปรับปรุงผังโรงงาน 

Plant layout principles. Plant layout factors. Concepts of plant layout 
improvement. Methodology for plant layout improvement. Plant layout improvement 
techniques. Plant layout improvement in operations. Profitability in plant layout 
improvement. 
 
620 451  นาโนฟิสิกส์       2(2-0-4) 
  (Nano Physics) 
 วิชาบังคับก่อน  :   620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 ทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหมํ ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต๎น พฤติกรรมของอิเล็กตรอนภายใต๎
พลังงานศักย์ การเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุจากระดับไมโครสูํระดับนาโน การประยุกต์ใช๎ความรู๎
ทางด๎านฟิสิกส์กับวัสดุระดับนาโน 

Modern physics theory. Introduction to quantum physics. Electron behavior 
under potential energy. Deviation of materials properties with changes in materials 
scale. Application of physics to nano-materials. 
 
620 452   นาโนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น    2(2-0-4) 
  (Introduction to Bionanotechnology) 
 วิชาบังคับก่อน  :   620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 โครงสร๎างและหน๎าที่พื้นฐานของโมเลกุลชีวภาพ หลักการพื้นฐานของเครื่องจักรนาโน
ชีวภาพ การออกแบบเชิงโมเลกุลชีวภาพเบื้องต๎น 

Structure and basic function of biological molecules. Basic principles of 
bionanomachines. Introduction to biomolecular design.  
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620 461   กระบวนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรม      2(2-0-4) 
   (Materials Processing in Industries) 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมพอสิต ใน
อุตสาหกรรม อิทธิพลของกระบวนการผลิตที่มีตํอสมบัติของวัสดุ 

Theory and concepts of metal, ceramic, polymer and composite processing 
in industries. Effects of processing on material properties. 
 
620 462   การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ    2(2-0-4) 
 (Failure Analysis of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  : 620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายของวัสดุ เทคนิคการวิเคราะห์ความ
เสียหายของวัสดุ ประโยชน์ที่ได๎รับของการวิเคราะห์ความเสียหาย ความเสียหายเนื่องมาจากการ
ออกแบบ 

Analysis procedures for the determination of the cause of materials failure. 
Failure analysis techniques. Profits derived from failure analysis. Design-related failures. 
 
620 463  วิศวกรรมพื้นผิว     2(2-0-4) 
  (Surface Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน  : 620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 พื้นฐานของเคมีและสมบัติของพื้นผิว กระบวนการสังเคราะห์สําหรับการดัดแปลงพื้นผิว     
ในวัสดุวิศวกรรม วิศวกรรมพื้นผิวโดยการใช๎นาโนเทคโนโลยี ตัวอยํางคัดเฉพาะของนาโนเทคโนโลยี
สําหรับวิศวกรรมพื้นผิว 

Fundamentals of surface chemistry and properties. Processing methods for 
surface modification in engineering materials. Surface engineering using 
nanotechnology. Selected examples of nanotechnology for surface engineering. 
 
620 464   ความเสื่อมของวัสดุ     3(3-0-6) 
  (Deterioration of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 การเสื่อมของโลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ การกัดกรํอน การ
เสื่อม สภาพเชิงเคมี เชิงกล และเชิงความร๎อน 

Deterioration of metals, ceramics, polymers and composites: corrosion, 
chemical, mechanical and thermal degradation. 
 
620  471  การเลือกวัสดุและการออกแบบ    2(2-0-4) 
 (Materials Selection and Design) 
 วิชาบังคับก่อน  : 620 101 วัสดุวิศวกรรม 

การเลือกวัสดุและการออกแบบสําหรับระบบทางวิศวกรรม การใช๎แผนภูมิการเลือกวัสดุ 
การเลือกวัสดุโดยการใช๎หลายเง่ือนไขบังคับ การเลือกกระบวนการผลิต  

Selection and design of materials for engineering systems. Materials 
selection chart. Materials selection by muti-constraint process selection. Fabrication 
process selection.  
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620 481 วัสดุชีวการแพทย์     2(2-0-4)    
 (Biomedical Materials)   
 วิชาบังคับก่อน  : 620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 วัสดุทางการแพทย์และการจําแนกชนิด พื้นฐานของอันตรกิริยาระหวํางเซลล์และพื้นผิว
ของวัสดุชีวภาพ  เคมีและฟิสิกส์พื้นผิวของโลหะ พอลิเมอร์และเซรามิกส์ที่คัดเลือก วิธีการพิสูจน์
เอกลักษณ์ของพื้นผิว การดัดแปลงพื้นผิววัสดุชีวภาพ สมบัติมวลรวมของวัสดุปลูกฝัง การตอบสนอง
แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังตํอวัสดุชีวภาพที่ปลูกฝัง ระบบนําสํงยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ นาโน
เทคโนโลยีสําหรับการประยุกต์ใช๎ด๎านชีวการแพทย์ 

Biomedical materials and classification. Introduction to interface interactions 
between cells and biomaterials.  Surface chemistry and physics of selected metals, 
polymers and ceramics.  Surface characterization methodology. Modification of 
biomaterial surfaces. Bulk properties of implants.  Acute and chronic responses to 
implanted biomaterials. Drug delivery and tissue engineering. Nanotechnology for 
biomedical applications.  
 
620 482   การศึกษาด้วยตนเอง     2(2-0-4) 
  (Independent Study) 
 วิชาบังคับก่อน  :  620 101 วัสดุวิศวกรรม 
 การศึกษาด๎วยตนเองในหัวข๎อที่สัมพันธ์กับวัสดุวิศวกรรมโดยมีการดูแลจากอาจารย์
ผู๎สอน รูปแบบของการศึกษาเป็นเชิงทฤษฎีหรือเชิงการทดลอง 

Independent study on a topic related to engineering materials with 
supervision from instructors. The Study can be either theoretical or experimental in 
nature. 
 
620 483  วิศวกรรมวัสดุในศิลปะเชิงสร้างสรรค์และมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

(Materials Engineering in Creative Arts and Cultural Heritage)  
วิศวกรรมวัสดุในวัตถุทางศิลปะและวัฒนธรรม  แนวทางเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานสําหรับ

การสร๎างสรรค์งานศิลป์ กรณีศึกษาของการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข๎องกับวิศวกรรมวัสดุ 
Materials engineering in art and cultural objects. Introductory scientific 

guidelines for creation of artworks. Case study of integration of science and art 
involving materials engineering. 
 
620 484   เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1  2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Materials Engineering and Nanotechnology I) 
 เงื่อนไข  :   โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
 หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันและ/หรือมีการพัฒนาใหมํ ๆ ในด๎านวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี 

Interesting current topics and/or new developments in materials engineering 
and nanotechnology. 
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620 485   เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2  2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Materials Engineering and Nanotechnology II) 
 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
 หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันและ/หรือมีการพัฒนาใหมํๆ ในด๎านวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี 

Interesting current topics and/or new developments in materials engineering 
and nanotechnology. 
 
620 486   เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 3  2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Materials Engineering and Nanotechnology III) 
 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันและ/หรือมีการพัฒนาใหมํๆ  ในด๎านวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี 

Interesting current topics and/or new developments in materials engineering 
and nanotechnology. 
 
620 491 สัมมนา      1(0-3-0) 
             (Seminar) 

เงื่อนไข  :   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และโดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและ 
วิศวกรรมวัสดุ 

บทความวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ที่นําสนใจ การทําความเข๎าใจบทความวิจัย การนําเสนอ
บทความวิจัยภายใต๎การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Published research papers of interest. Understanding a research paper. 
Research presentation under the supervision of an advisor. 
 
620 492  โครงงานวิจัยตามค าแนะน าส าหรับนักศึกษา   1(0-3-0) 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1  
(Directed Research Project for Materials  
Engineering and Nanotechnology Students I) 
เงื่อนไข  :   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และโดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและ 

วิศวกรรมวัสดุ 
  รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 

หัวข๎องานวิจัยในด๎านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี การทบทวน วรรณกรรม      
การเขียนและการนําเสนอข๎อเสนอโครงงานภายใต๎การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Research topics in materials engineering and nanotechnology. Project 
proposal writing and presentation under supervision of an advisor. 
 
 
 
 
 
 



353 

 
620 493  โครงงานวิจัยตามค าแนะน าส าหรับนักศึกษา   2(0-6-0) 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2  
(Directed Research Project for Materials Engineering  
and Nanotechnology Students II) 
วิชาบังคับก่อน  : 620 492 โครงงานวิจัยตามค าแนะน าส าหรับนักศึกษา

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 1 
หัวข๎องานวิจัยในด๎านวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  การทําการทดลองหรือ

การศึกษาเชิงทฤษฎี การวิเคราะห์ผลการวิจัย การเขียนและการนําเสนอปริญญานิพนธ์ภายใต๎การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Research topics in materials engineering and nanotechnology. 
Experimentation or theoretical study. Analysis of research results. Project thesis writing 
and presentation under supervision of an advisor. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
621 101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 
 (Bioscience for Bioprocess Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1   
 ระบบชีววิทยาของจุลินทรีย์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ในระดับเซลล์ที่เกี่ยวกับสัณฐาน
วิทยา และสภาวะที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโต เมแทบอลิซึมของเซลล์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
การใช๎ประโยชน์จากจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ในการผลิตชีวภัณฑ์ 
 Biological systems of microorganisms, plant and animal cells at the cellular 
level in the aspect of morphology and growth condition. Cellular metabolism. 
Molecular genetics. Applications of microorganisms, plants and animals in the 
production of bio-products.  
 
621 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 
 (Bioscience for Bioprocess Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน :    512 103  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 
    * 621 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรม 

                 กระบวนการชีวภาพ  
    * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 201 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสําหรับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
 Experiments related to the content of 621 201 Bioscience for Bioprocess 
Engineering . 
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621 211 การค านวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย   3(3-0-6) 
 (Basic Calculations in Unit Operations) 
           วิชาบังคับก่อน :   * 511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
           * 513 101 เคมีทั่วไป 1      
                                     * 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
     หรือ   * 511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  
           * 513 101 เคมีทั่วไป 1      
                                     * 514 107 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
           * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

มิติ หนํวย และการแปลงหนํวย ฐานการคํานวณ ปริมาณสารสัมพันธ์ การดุลมวลสําหรับ
กระบวนการที่มีและไมํมีปฏิกิริยาเคมีทั้งระบบที่สภาวะคงที่และไมํคงที่ การดุลมวลสําหรับ
กระบวนการที่มีการปูอนเวียนรอบและการปูอนข๎าม  แก๏สอุดมคติและแก๏สจริง  ระบบสองเฟส
องค์ประกอบเดียว สมดุลไอและของเหลวสององค์ประกอบ หลักการดุลพลังงาน การคํานวณการ
เปลี่ยนแปลงเอนทัลปี การดุลพลังงานสําหรับกระบวนการที่มีและไมํมีปฏิกิริยาเคมีทั้งระบบที่สภาวะ
คงที่และไมํคงที่ ความร๎อนของการละลายและการผสม แผนภูมิความชื้น 

Dimensions, units and conversion. Basis of calculation. Stoichiometry. Mass 
balance with and without chemical reaction, in both steady state and unsteady state 
systems. Mass balance for recycle and by-pass processes. Ideal gases and real gases. 
Single component two-phase systems. Two component vapour-liquid equilibria. 
Concepts of energy balance. Calculation of enthalpy changes. Energy balances with 
and without chemical reaction, in both steady state and unsteady state systems. Heat 
of solution and mixing. Humidity charts. 
 
621 212   วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ส าหรับ   3(3-0-6) 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   
               (Mathematical Methods and Operations for Bioprocess Engineering) 
     วิชาบังคับก่อน :  511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2    
 รูปแบบคณิตศาสตร์ที่ใช๎ในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การหารากของสมการโดยวิธี
เชิงตัวเลข การหาคําตอบสําหรับระบบสมการเส๎นตรง การพลอตเส๎นโค๎งเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสม 
การหาอนุพันธ์และการหาอินทิกรัล สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่ 1 และ 2 เทคนิคการหา
คําตอบสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และโดยการแปลงลาปลาซ วิธีการหาคําตอบโดยประมาณ
และเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   สมการเชิงอนุพันธ์ยํอยและการหาคําตอบ 

Mathematical modeling used in bioprocess engineering. Numerical finding of 
roots of equations. Solutions to linear systems. Curve fitting and optimization. 
Differentiation and integration. 1st and 2nd order Ordinary Differential Equations. 
Solutions for ODEs. Solution for ODEs using Laplace transforms. Estimated and 
numerical solutions for ODEs. Partial differential equations and solutions. 
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621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 (Introduction to Bioprocess Engineering) 
 กระบวนการชีวภาพเบื้องต๎น เซลล์และเอนไซม์ ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการดุลมวลและ
การดุลพลังงาน การถํายโอนมวลและการถํายโอนพลังงาน ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิกิริยา  
ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยเบื้องต๎น  กระบวนการหมักเบื้องต๎น  กระบวนการกํอนการหมักและ
กระบวนการแยกผลิตภัณฑ์เบื้องต๎น การนําเสนอและวิเคราะห์ข๎อมูล   ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม
ทางกระบวนการชีวภาพ   
 Introduction to bioprocesses. Cells and enzymes. Basics of mass and energy 
balances. Mass and energy transfer. Basics of reactions. Introduction to unit operations. 
Introduction to fermentation processes. Introduction to upstream and downstream 
processing. Presentation and analysis of data. Bioprocess products and industries.  
 
621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    2(2-0-4) 
 (Substance Determination in Bioprocess Engineering)     
 วิชาบังคับก่อน :  513 102 เคมีทั่วไป 2 
 บทนําการตรวจวัดสาร  เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี ซ่ึงครอบคลุมอัลตราไวโอเลต วิซิเบิล 
และอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี ฟลูออโรและฟอสโฟริเมตรี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปก
โทเมตร-ีมวล  เทคนิคแก๏สและลิควิดโครมาโทกราฟี ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริเมตรี 
 Introduction to substance determination. Spectroscopy techniques covering 
ultraviolet, visible and infrared spectrophotometry. Fluoro and phosphorimetry. 
Nuclear magnetic resonance. Mass spectrometry.  Gas and liquid chromatography 
techniques. Differential scanning calorimetry. 
 
621 222  ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   1(0-3-0) 
 (Substance Determination in Bioprocess Engineering Laboratory)     
 วิชาบังคับก่อน :      513 104  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
              * 621 221  การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    
              * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สอดคล๎องกับเนื้อหาในรายวิชา 621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ  
 Experiments related to the contents of 621 221 Substance Determination in 
Bioprocess Engineering. 
 
621 223 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Thermodynamics for Bioprocess Engineering) 
 กฎข๎อที่หนึ่ งและกฎข๎อที่สองของอุณหพลศาสตร์  สมบัติอุณหพลศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติ   สมดุลเคมี   สมดุลเฟสและการประยุกต์ใช๎   เคมีไฟฟูา  สมบัติ
คอลลอยด์  เคมีพื้นผิว  อุณหพลศาสตร์ชีวเคมี 
 The first law and the second law of thermodynamics.    Thermodynamics 
properties and their relationships. Chemical equilibrium. Phase equilibrium and 
applications. Electrochemistry.  Colloidal properties.  Surface chemistry.  Biochemical 
thermodynamics. 
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621 311 การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 

(Safety Management in Bioprocess Engineering) 
ความหมายและความสําคัญของทฤษฎีความปลอดภัย   ชนิดและสาเหตุของอุบัติเหตุ   

การจัดการความปลอดภัย   การปูองกันการเกิดอุบัติเหตุและการตรวจสอบอุบัติเหตุ   การจัดการ
ปูองกันอัคคีภัย การปูองกันการสูญเสีย   ความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี   สารชีวภาพ และ
พิษวิทยา  สุขศาสตร์   ทัศนคติความปลอดภัยและจรรยาบรรณ   กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 

The meaning and importance of safety theories.Types and causes of 
accidents. Safety management. Accident prevention and investigation.  Fire safety 
management.  Loss prevention.  Chemical, biological, and toxicological safe work 
practices.  Hygiene.  Safety attitudes and ethics.  Safety legislations and laws. Industrial 
case study. 
 
621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1      3(3-0-6) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering I)                
           วิชาบังคับก่อน :       621 211  การค านวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
 หลักการและสมการของการถํายโอนโมเมนตัม สถิตยศาสตร์ของของไหลและการ
ประยุกต์ใช๎ พลศาสตร์ของไหล  ปรากฏการณ์ของการไหล สมการพื้นฐานของการไหล การไหลของ
ของไหลชนิดอัดตัวไมํได๎และชนิดอัดตัวได๎ในทํอและชั้นบาง  ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยเบื้องต๎น 
อุปกรณ์สํงผํานของไหล เครื่องมือที่ใช๎วัดอัตราการไหล การผสมและการกวน  กลศาสตร์ของอนุภาค 
หลักการแยกด๎วยแรงโน๎มถํวงและแรงเหวี่ยง  การตกของอนุภาคและการตกตะกอน การกรอง การตก
ผลึก เบดนิ่งและการเกิดฟลูอิไดซ์ การลดขนาด  การคัดแยกอนุภาคทางกล ตัวอยํางทางด๎าน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
 Principles and equations of momentum transfer. Fluid statics and its 
applications. Fluid dynamics. Fluid flow phenomena. Basic equations of fluid flow. 
Flow of incompressible and compressible fluids in pipelines and thin layers. 
Introduction to unit operations. Fluid transporting devices. Fluid flow rate measuring 
devices. Mixing and agitation. Particle mechanics. Principles of gravitational and 
centrifugal separations. Particle settling and sedimentation. Filtration. Crystallisation. 
Packed bed and fluidization.  Size reduction. Mechanical particle separation. Examples 
in bioprocess engineering. 
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621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 1(0-3-0) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory I)                 

วิชาบังคับก่อน :    * 621 321  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ 
                          ชีวภาพ 1 

                                * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ  1 
 มีการเยี่ยมชมโรงงาน 

Experiments related to the contents of 621 321 Unit Operations in 
Bioprocess Engineering I.  

Industrial site visit included. 
 
621 323  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering II) 

วิชาบังคับก่อน  :       621 321  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ 
                                 ชีวภาพ 1  
 หลักการการถํายโอนพลังงาน การนําความร๎อน การพาความร๎อน การแผํรังสีความร๎อน  
เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบทํอสองชั้น เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนแบบเชลล์และทํอ เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร๎อนแบบแผํน  เครื่องควบแนํน เครื่องต๎มระเหย  การคํานวณขั้นตอนสมดุล การ
กลั่น การเพิ่มความชื้นและการลดความชื้น  การแชํแข็งและการทําความเย็น ตัวอยํางทางด๎าน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
 Principles of energy transfer. Heat conduction. Heat convection. Heat 
radiation. Double pipe heat exchangers. Shell and tube heat exchangers. Plate heat 
exchangers. Condenser. Evaporator. Equilibrium stage calculations. Distillation. 
Humidification and dehumidification. Freezing and refrigeration. Examples in bioprocess 
engineering. 
 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  2 1(0-3-0) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory II) 

วิชาบังคับก่อน   : * 621 323  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ 
                         ชีวภาพ 2 

                                       * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 323 ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 2 
 มีการเยี่ยมชมโรงงาน 

Experiments related to the contents of 621 323 Unit Operations in 
Bioprocess Engineering II.  

Industrial site visit included. 
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621 327 วัสดุชีวภาพ     3(3-0-6) 
 (Biomaterials) 
 วัสดุชีวภาพเบื้องต๎น หลักการของวัสดุชีวภาพ ชนิดของวัสดุชีวภาพ ลักษณะสมบัติของ
วัสดุชีวภาพ   สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ การวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ การประยุกต์ใช๎วัสดุ
ชีวภาพ 
 Introduction to biomaterials.  Principles of biomaterials.  Types of 
biomaterials. Characteristics of biomaterials.  Engineering properties of biomaterials. 
Analysis of biomaterials. Biomaterial applications. 
 
621 341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทาง   3(3-0-6) 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
 (Process Dynamics and Control in Bioprocess Engineering) 

วิชาบังคับก่อน :    621 212 วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ส าหรับ   
                                      วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคนิคการหา
คําตอบและพลศาสตร์ของระบบเหลํานี้ การประยุกต์การแปลงลาปลาซและแผนภาพในการจําลอง
ระบบ การควบคุมแบบอัตโนมัติเบื้องต๎น หลักการการควบคุมแบบปูอนกลับและปูอนลํวงหน๎า การ
วิเคราะห์เสถียรภาพ การตอบสนองความถี่และการออกแบบระบบควบคุม ฟังก์ชันการเปลี่ยนของ
การควบคุมแบบพีไอดี ลักษณะของเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุม ตัวอยํางทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
 Mathematical models of Bioprocess Engineering systems.  Solution 
techniques and dynamics of these systems.  Applications of Laplace transform and 
block diagrams in modeling.  Introduction to automatic control. Principles of feedback 
and feedforward control.  Stability analysis.  Frequency response and control system 
designs.  Transfer functions of PID controllers.  Characteristics of measurement and 
control instruments. Examples in Bioprocess Engineering. 
 
621 342    แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบชีวภาพเบื้องต้น  2(2-0-4) 

(Introduction to Mathematical Modelling of Biological Systems)  
วิชาบังคับก่อน :  621 212 วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ส าหรับ     
                                           วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ภาพรวมของการสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ชนิดของแบบจําลองตํางๆและ

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับกระบวนการชีวภาพและกระบวนการในเซลล์ ความรู๎เบื้องต๎น
เกี่ยวกับโครงรํางที่ใช๎ในการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความมีตัวตนและความถูกต๎องของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่สร๎างขึ้นมา การประยุกต์ใช๎ 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในอุตสาหกรรมทางกระบวนการชีวภาพ 
 An overview of mathematical model development, model classification, 
and existing mathematical models for biological and cellular processes. An 
introduction to currently used frameworks for developing a mathematical model, 
including model identifiability evaluation and model validation. Applications of the 
developed mathematical models in bioprocess industry. 
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621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  3(3-0-6) 
 (Biochemical Engineering Kinetics and Reactor Design)                                    

วิชาบังคับก่อน :   621 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
                         ชีวภาพ  

                                    * 621 211 การค านวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  
        * 621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น 
        * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

หลักการพื้ นฐานเกี่ ยวกับจลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมกระบวนการชี วภาพ  
จลนพลศาสตร์ทางเคมี จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การเจริญของจุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์  
การใช๎สารตั้งต๎นและการเกิดผลิตภัณฑ์   ปริมาณสารสัมพันธ์ของการเจริญของเซลล์และการเกิด
ผลิตภัณฑ์   การประยุกต์ความรู๎พื้นฐานทางจลนพลศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์และออกแบบถัง
ปฏิกรณ์ชีวภาพ  ชนิดของถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  การให๎อากาศ  การทําไร๎เชื้อ ระบบเครื่องมือและ
ระบบควบคุม   การประยุกต์จลนพลศาสตร์กับน้ําหมักจากกระบวนการชีวภาพ การหมักแบบตําง ๆ 
การเพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
 Basic principles of kinetics for bioprocess engineering. Chemical kinetics. 
Enzyme kinetics. Growth of microbial, plant, and animal cells. Substrate consumption 
and product formation. Stoichiometry of cell growth and product formation. 
Applications of fundamental kinetics for the analysis and design of bioreactors. Types 
of bioreactors. Aeration. Sterilization. Instrumentation and control system. Applications 
of kinetics to fermentation broth from bioprocesses. Types of fermentation. Cultures in 
bioreactors. 
 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ                 1(0-3-0) 
 (Biochemical Engineering Laboratory)                        

วิชาบังคับก่อน :    621 102  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรม 
                       กระบวนการชีวภาพ            

                            * 621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบ 
                       เครื่องปฏิกรณ์ 

                          * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
  การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 351  จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
 มีการเยี่ยมชมโรงงาน 
 Experiments related to the content of 621 351 Biochemical Engineering 
Kinetics and Reactor Design.  

Industrial site visit included. 
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621 355 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ  2(2-0-4)  

(Bioprocess Engineering in Pulp and Paper Industry) 
 หลักพื้นฐานของกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ ลักษณะสมบัติทางเคมีและกายภาพ
ของวัตถุดิบ เส๎นใย กระบวนการเตรียมเยื่อ กระบวนการผลิตกระดาษ การประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ 
 มีการเยี่ยมชมโรงงาน 
 Basic concepts of pulp and paper processing. Physical and chemical 
characteristics of fibrous raw materials. Pulp preparation processes. Paper processing. 
Applications of biotechnology in pulp and paper processing. 
 Industrial site visit included. 
 
621 356 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1(0-3-0) 
 (Bioprocess Engineering Industrial Plant Study) 

วิชาบังคับก่อน :      621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ 
                         ชีวภาพ 1 

 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด๎านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 Visit bioprocess engineering plants. 
 
621 361  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
               (Environmental Biotechnology in Bioprocesses) 

วิชาบังคับก่อน :  621 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
                    ชีวภาพ  

               หรือ          518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 
 การทรานสฟอร์เมชันของจุลินทรีย์  การเสื่อมสลายทางชีวภาพ  การบําบัดมลพิษทาง
ชีวภาพ   ของเสียที่เป็นของแข็งและการเสื่อมสลาย  การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ  กระบวนการ
บําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรํง   การบําบัดแบบใช๎และไมํใช๎อากาศ กระบวนการชีวภาพสะอาดและ
กรณีศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อมในอุตสาหกรรม นโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อม กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล๎อม 
 Microbial transformations. Biodegradation. Bioremediation. Solid waste and 
decomposition. Biological waste water treatment.  Activated sludge process. Aerobic 
and anaerobic treatment.  Clean bioprocess and case studies. Environmental 
biotechnology in industries. Environmental policy. Environmental laws. 
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621 362 การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Bioprocess Industrial Waste Treatment) 
 วิชาบังคับก่อน :    621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการชีวภาพ 
 ลักษณะของของเสียและน้ําเสียจากอุตสาหกรรม หลักการบําบัดของเสียและน้ําเสียจาก
อุตสาหกรรมโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ต๎นแบบของกระบวนการบําบัดน้ําเสีย หนํวย
ปฏิบัติการสําหรับบําบัดน้ําเสีย การจัดการของเสียที่เป็นของแข็ง วิธีบําบัดอากาศที่ถูกปลํอยจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
 Characteristics of industrial waste and waste water. Principles of physical, 
chemical and biological methods of industrial waste and waste water treatment. 
Prototypes of waste water treatment processes. Unit operations of waste water 
treatment. Solid waste management. Treatment methods for air discharged  from 
industrial plants. 
 
621 363      การพัฒนาที่ยั่งยืนและการตอบสนองทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
                 (Sustainable Development and Engineering Response) 

วิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาและข๎อจํากัดตํางๆ การวิเคราะห์ความยั่งยืนของ
กิจกรรมทางวิศวกรรมด๎วยเครื่องมือและตัวบํงชี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมในการแก๎ไข
ปัญหา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะ พลังงานทดแทน การ
จัดสรรน้ําดื่มและการสุขาภิบาล การตอบสนองทางวิศวกรรมตํอการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของ
วิศวกรในการตัดสินใจ การดําเนินงานตามแนวการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Engineering and sustainable development.  Problems and limitations. 
Assessment of engineering activity sustainability through tools and indicators. 
Engineering technologies and innovations in problem solving. Impact of climate 
change; Waste management; Alternative  energy. Provision of drinking water and 
sanitation. Engineering response to sustainable development. The role of engineers in 
decision making. Implementation of sustainable development. 
 
621 364    สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา    2(2-0-4) 
                (Environment and Development) 

สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้น การพัฒนาและผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม นโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อม การวิเคราะห์กรอบการพัฒนา ด๎านเศรษฐกิจ  การเกษตร การ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม  การนําเสนอแนวคิดด๎านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาและ
ข๎อจํากัดตํางๆ แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนแหํงชาติ  กรณีศึกษาโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน 

The natural and man-made environments. Development and its impact on 
environment.  Environmental policies.  Assessment of development frameworks (in 
economics, agriculture, industry, technology and culture). Introduction of sustainable 
development concept. Problems and limitations. National sustainable development 
plan. Case studies of sustainable development projects. 
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621 365     โรงกลั่นชีวภาพ      2(2-0-4)  
                (Biorefinery) 

แนวคิดโรงกลั่นชีวภาพ วัตถุดิบลิกโนเซลลูโลสและการปรับสภาพ การเปลี่ยนชีวมวลโดย
วิธีชีวเคมี โรงกลั่นชีวภาพสําหรับการผลิตอาหาร เชื้อเพลิง และสารเคมี 

Biorefinery concept. Lignocellulosic feedstock and pretreatment.  
Biochemical conversion of biomass. Biorefinery for foods, fuels and chemicals. 
 
621 371  พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น    2(2-0-4) 
 (Introduction to Biopolymer) 
 คําจํากัดความของพอลิเมอร์ชีวภาพ โครงสร๎างและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ การ
ผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ การประยุกต์ใช๎พอลิเมอร์ชีวภาพ 
 Definition of biopolymer. Structure and properties of biopolymer. 
Biopolymer production. Application of biopolymer. 
 
621 372    การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการแก้ปัญหาทาง     1(0-3-0) 
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 (Applied Software Package for Solving Problems in Bioprocess Engineering) 
 การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป เชํน แมตแลป เคมแคด โพลีแมต ซูเปอร์โปร และโปรแกรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง สําหรับวิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมกระบวนการตํางๆ ทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
 Application of software packages such as Matlab, ChemCad, Polymath, 
Superpro and other solution programs for analyzing, designing and controlling 
processes in bioprocess engineering. 
 
621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ        1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Bioprocess Engineering Training)                                        
 เงื่อนไข :    โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันอุตสาหกรรมที่ได๎รับความเห็นชอบจากภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 240 ชั่วโมง และสํงรายงานตํอภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Apprenticeship in industrial factories or institutes, approved by the 
Biotechnology department. For at least 240 hours. A report is required by the 
Department of Biotechnology. 
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621 421 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 3(3-0-6) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering III) 

วิชาบังคับก่อน :   621 323  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ 
                                     ชีวภาพ 2 

 การถํายโอนมวล การแพรํ  สมการกฎทรงมวล  การดูดซึมแก๏ส การอบแห๎ง การสกัด 
การดูดซับ เยื่อแผํน อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติการแบบก๏าซ-ของเหลว ภาพรวมของการแยก
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ  ตัวอยํางทางด๎านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
 Mass transfer. Diffusion. Equations of continuity. Gas absorption. Drying. 
Extraction.  Adsorption. Membrane. Equipment for gas-liquid operations. Overview of 
bioseparations. Examples in bioprocess engineering. 
 
621 442 การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ   3(3-0-6) 
 (Bioreactor Design and Control) 
 การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การเพิ่มขนาด การดําเนินการของกระบวนการเปลี่ยน
แบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน พื้นฐานของปรากฏการณ์ถํายโอนและจลนพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นใน
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การผนวกปรากฏการณ์และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์เพื่อควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
 Bioreactor design. Scale-up. Operations of single-step and multi-step  
conversion processes. Fundamentals of transport phenomena and kinetics 
encountered in bioreactors. Incorporation of phenomena to mathematical models.  
Mathematical model development for bioreactor control. 
 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                         3(2-3-4) 
           (Bioprocess Engineering Design) 
 วิชาบังคับก่อน :    621 351 วิศวกรรมเคมีชีวภาพและจลนพลศาสตร์ 

          621 421 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ     
                                       ชีวภาพ 3   
 การสังเคราะห์กระบวนการ การเตรียมแผนภูมิกระบวนการ การจัดทําดุลมวลและดุล
พลังงาน ข๎อกําหนดและการออกแบบหนํวยปฏิบัติการ การประยุกต์ใช๎โปรแกรมจําลองกระบวนการ 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 Process synthesis. Process flow sheet preparation. Organization of mass and 
energy balances. Specifications and designs of unit operations. Applications of process 
simulators. Economic analysis. 
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621 452 กระบวนการแยกด้วยเยื่อแผ่นสังเคราะห์   2(2-0-4) 
 (Synthetic Membrane Separation Process) 
 หลักการและทฤษฎีในการแยกเยื่อแผํนสังเคราะห์และการทําให๎เข๎มข๎น อุลตราฟิลเตรชัน  
ออสโมซิสผันกลับ  ไมโครฟิลเตรชัน ไดอะไลซิส เพอเวปปอเรชัน ชนิดและการเตรียมเยื่อแผํน
สังเคราะห์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และการประยุกต์ใช๎กระบวนการเยื่อแผํนสังเคราะห์ในอุตสาหกรรม
ตํางๆ 
 Principles and theories of synthetic membrane separation and 
concentration. Ultrafiltration. Reverse osmosis. Microfiltration. Dialysis. Pervaporation. 
Types and preparation of synthetic membranes. Equipment, instrument, and 
applications of synthetic membranes in industries. 
 
621 453 ปฏิบัติการกระบวนการแยกด้วยเยื่อแผ่นสังเคราะห์  1(0-3-0) 
 (Synthetic Membrane Separation Process Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน :  * 621 452 กระบวนการแยกด้วยเยื่อแผ่นสังเคราะห์ 
          * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 452 กระบวนการแยกด๎วยเยื่อแผํน
สังเคราะห์ 
 Experiment related to the content of 621 452 Synthetic Membrane 
Separation Process. 
 
621 454 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
 (Industrial Bioprocess Engineering) 
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมตําง ๆ โดยเน๎นวัตถุดิบ กระบวนการตําง ๆ 
และ เครือ่งมือที่ใช๎กระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์พื้นบ๎านไทยและอาเซียน 
 มีการเยี่ยมชมโรงงาน 
 Bioprocess engineering in industries emphasizing raw materials, processes 
and  process instruments. Production of Thai native and ASEAN products. 
 Industrial site visit included. 
 
621 455  วิศวกรรมการหมัก     3(3-0-6) 
 (Fermentation Engineering) 

อุณหพลศาสตร์ของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์การควบคุมฟลักซ์ การออกแบบและการ
วิเคราะห์ในกระบวนการวิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ กระบวนการขนสํง  การตรวจวัดและการ
ควบคุม การจําลองแบบทางคณิตศาสตร์และการเลียนแบบของระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพและระบบ
เซลล์ การขยายขนาดในการเพาะเลี้ยง วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์ เศรษฐศาสตร์การหมัก 

Microbial Thermodynamics. Flux control analysis. Design and analysis of 
bioreactor engineering. Transport process. Measurement and Control.  Mathematical 
modeling and simulation of bioreactors and cellular systems.  Culture scale-up. Cell 
culture engineering.  Fermentation Economics.  
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621 461 การท าแห้งวัสดุชีวภาพ     2(2-0-4) 
 (Drying of Biomaterials) 
 สมบัติของอากาศชื้น  การเคลื่อนที่ของอากาศ  ความชื้นสมดุล  สมบัติทางอุณห
กายภาพของวัสดุชีวภาพ การวิเคราะห์การทําแห๎งวัสดุชีวภาพแบบเบดนิ่งและเบดเคลื่อนที่  เครื่อง
อบแห๎งแบบพํนฝอย   เครื่องอบแห๎งแบบลูกกลิ้ง  แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการและ
กลไกการทําแห๎ง 
 Moist air properties. Air movement. Equilibrium moisture contents. 
Thermophysical properties of biomaterials. Analysis of biomaterial drying for fixed bed 
and moving bed. Spray drying. Drum drying. Mathematical model of drying process and 
drying mechanism. 
 
621 462 เชื้อเพลิงชีวภาพ     3(3-0-6) 
 (Biofuels)       
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ             

แหลํงพลังงานปฐมภูมิกับปัญหาการหมดไปและปัญหาสิ่งแวดล๎อมโลก เชื้อเพลิงชีวภาพ
ที่เป็นแหลํงพลังงานยั่งยืน    วัตถุดิบของเช้ือเพลิงชีวภาพ   การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ   ดุล
พลังงานและมวลในการผลิตพลังงานชีวมวล   การผลิตแก๏สชีวภาพ  เอธานอลชีวภาพ  ไบโอดีเซล  
2,5-ไดเม็ททิลฟิวแรน (ดีเอ็มเอฟ)  และ  เชื้อเพลิงชีวภาพพลังงานสูงอื่นๆ   หลักการ กระบวนการ
ผลิต และเครื่องมือในกระบวนการ   

มีการเยี่ยมชมโรงงาน 
 Depletion of primary energy resources and global environmental problems. 
Biofuels as sustainable energy sources. Biofuel feedstock. Bioconversion. Energy and 
mass balances in biomass energy production. Production of biogas, bioethanol, 
biodiesel, 2,5-dimethylfuran (DMF), and other high-energy biofuels. Their principles, 
production processes, and process equipment. 
 Industrial site visit included. 
 
621 471  วิศวกรรมระบบชีวภาพ     3(3-0-6) 
 (Biosystems Engineering) 
  หลักการเบื้องต๎นทางวิศวกรรมศาสตร์ในระบบทางชีวภาพ เทคนิคการทดลองเชิงปริมาณ
และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางโมเลกุลในระดับเซลล์ การวินิจฉัยและการรักษา
โรคในระดับโมเลกุล 
 Introduction to engineering principles in biological systems. Quantitative 
experimental techniques and mathematical modeling of molecular processes at the 
cellular level.  Molecular diagnosis and therapeutics. 
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621 472 จรรยาบรรณส าหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ      1(1-0-2) 
 (Ethics for Professional Bioprocess Engineering) 
 ความหมายและความสํ าคัญของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณสําหรับวิศวกร 
นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณกับการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
 The meaning and importance of ethics. Ethics for engineers, scientists and 
technologists. Ethics for professional bioprocess engineering. Relationship of ethics and 
living in the present society. 
 
621 481  ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทาง   2(2-0-4) 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     
(Quality Control and Assurance System in Bioprocess Engineering) 

 ข๎อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ใช๎ในกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ เซลล์พืช 
และเซลล์สัตว์ ระบบการจัดการคุณภาพที่ใช๎ในกระบวนการชีวภาพ ได๎แกํ 5ส ระบบการปฏิบัติการที่
ดีของห๎องปฏิบัติการ  (จีแอลพี)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เอสโอพี) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิต (จีเอ็มพี) การบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม (ทีคิวเอ็ม) และ ไอเอสโอ 9000  การใช๎การ
ควบคุมคุณภาพ (คิวซี) และการประกันคุณภาพ (คิวเอ) เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
 Regulations and guidelines for bioproduct manufacturing from 
microorganisms, plant cells, and animal cells. Quality management systems in 
bioprocesses: incorporating 5S, good laboratory practices (GLP), standard operating 
procedure (SOP), good manufacturing practices (GMP), total quality management (TQM) 
and ISO 9000. Use of quality control (QC) and quality assurance (QA) as tools to 
validate the standards of products and manufacturing processes. 
 
621 491  สัมมนา                                               1(0-2-1) 
 (Seminar)                                                  
           เงื่อนไข :   โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 การนําเสนอบทความด๎านวิทยาศาสตร์ที่นําสนใจ และการอภิปรายในด๎านวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ   การเข๎ารํวมในการสัมมนา    การสํงรายงาน 
 Presentation of intriguing scientific papers and discussions in bioprocess 
engineering. Seminar attendance. Submission of reports. 
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621 492  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1                               1(0-3-0) 
 (Bioprocess Engineering Project I)       
                เงื่อนไข:   โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
               รายวิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 
 การเลือกหัวข๎อวิจัย  การค๎นคว๎าข๎อมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เคยมีการนําเสนอ
มากํอน ในด๎านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและด๎านอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  การวางแผนงานวิจัย  การ
เขียนโครงรํางงานวิจัย   การนําเสนอโครงรํางงานวิจัย  
 Selection of research topics.  Literature review in bioprocess engineering and 
other related disciplines.  Research planning.  Research proposal writing. Research 
proposal presentation.  
 
621 493  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                               2(0-6-0) 
 (Bioprocess Engineering Project II)   
 วิชาบังคับก่อน :  621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
 การดําเนินการงานวิจัยตามโครงรํางงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎แล๎วในรายวิชา 621 492  
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  การเขียนรายงานผลการวิจัย  การนําเสนอผลงานวิจัย 
และการสอบปากเปลาํตํอคณะกรรมการสอบของภาควิชา 
 Conducting a research project according to the research proposal submitted 
for  621 492 Bioprocess Engineering Project I. Research report writing . Research 
presentation and oral examination by department examination committee. 
 
621 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Bioprocess Engineering) 
 เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หัวข๎อที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหมํ ๆ ในแขนงตําง ๆ ของวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
 Current topics of interest and new developments in bioprocess engineering 
fields. 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
623 111 การค านวณและกลศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 (Calculation and Mechanics for Everyday Life) 

ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เมตริกซ์และตัวกําหนด สมการเชิงอนุพันธ์ การเคลื่อนที่และกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลแรงและโมเมนต์ หลักการของงานและพลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงาน ความ
เค๎นและความเครียดในวัสดุ หลักการสถิตย์ศาสตร์ของไหล การอธิบายปรากฏการณ์ตําง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันด๎วยหลักการทางกลศาสตร์ การประยุกต์ใช๎กลศาสตร์ในการยกและเคลื่อนย๎ายวัตถุ 
แรงในโครงสร๎างและชิ้นสํวนเครื่องจักรกล 

Trigonometry. Vectors. Matrices and determinants. Differential equations. 
Motion and Newton’s law of motion. Equilibrium of force and moment. Concept of 
work and energy. Law of energy conservation. Stress and strain in materials. Concept of 
fluids at rest. Explanation of everyday life phenomena by mechanical concepts. 
Application of mechanics in lifting and transportation. Force in structure and machine 
elements. 

 
623 112 การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย    3(3-0-6) 
 (Computer Aided Drawing) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต๎น เรขาคณิตบรรยาย การกําหนดความหยาบละเอียด
ของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การกําหนดขนาดและความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณิต มาตรฐานและสัญลักษณ์ของแบบทางวิศวกรรม การอํานแบบทางวิศวกรรม การเขียนแบบ
ชิ้นสํวนเครื่องจักรกล การใช๎โปรแกรมเขียนแบบระดับกลางและระดับสูง การใช๎โมดูลเขียนแบบสอง
มิติเพื่อเขียนและแก๎ไขแบบสองมิติ การใช๎โมดูลสร๎างโมเดลสามมิติเพื่อเขียนแบบและแก๎ไขโมเดลสาม
มิต ิการประกอบชิ้นสํวนและการจําลองสภาพการเคลื่อนไหวในโมดูลแอสเซ็มบลี 

Basic engineering drawing. Descriptive geometry. Surface finishing. Fitting and 
tolerance. Geometric dimension and tolerance. Engineering drawing standards and 
symbols. Reading of engineering drawings. Drawing of mechanical elements. Use of 
drawing programs in mid-range or high-range levels. Use of two-dimensional drawing 
modules to draw and modify two-dimensional drawing. Use of three-dimensional 
drawing modules to draw and modify three-dimensional drawing. Use of assembly 
modules to assemble components created by part module and to simulate the 
motions of parts. 
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623 121 หลักการบัญชี 1     3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting I) 

ความหมายและประโยชน์ของข๎อมูลทางการบัญชี รูปแบบของธุรกิจ แนวความคิดและ
หลักการบัญชี กระบวนการทางการบัญชี การจัดทํากระดาษทําการและงบการเงินของกิจการที่
ให๎บริการซ้ือขายสินค๎าและการผลิตสินค๎า การบัญชีเบื้องต๎นเกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่ม การปรับปรุง
รายการการบัญชีเกี่ยวกับสินค๎าคงเหลือ บัญชีคุมยอด สมุดรายวันเฉพาะและสมุดรายวันทั่วไป การ
แก๎ไขรายการบัญชีให๎ถูกต๎อง 

Meaning and usefulness of accounting information. Types of businesses. 
Accounting concepts and principles. Accounting procedures. Preparation of working 
paper and financial statements of businesses in both merchandise purchase and sale 
and manufacturing. Introductory accounting for value added tax. Updating of inventory 
accounts. Control accounts. Special and general (genial) daily journals. Correction of 
accounts. 
 
623 122 หลักการบัญชี 2     3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting II) 
 วิชาบังคับก่อน :  623 121 หลักการบัญชี 1 

การบัญชีเงินสดและระบบใบสําคัญสั่งจําย การบัญชีลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินทรัพย์
ที่ไมํมีตัวตน ที่ดิน อาคารโรงงานและอุปกรณ ์ทรัพยากรธรรมชาติ หนี้สินและสํวนของเจ๎าของ  
งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม การทํางบการเงินจากบัญชีที่ไมํสมบูรณ์ 

Accounting for cash transactions and voucher system. Accounts receivable. 
Notes. Investment. Intangible assets. Property. Plant and equipment. Natural resources. 
Liabilities and equities. Financial statements of industrial businesses. Preparation of 
financial statements from incomplete accounting information. 
 
623 131 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Engineering Business Economics) 

แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ และอุปทาน การกําหนดราคาโดยอุปสงค์และ
อุปทาน แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส๎นความพอใจเทํากันเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู๎บริโภค แนวความคิดพื้นฐานของการผลิต ทฤษฎีการผลิตและต๎นทุน รูปแบบตําง ๆ ของตลาดกับ
ดุลยภาพของหนํวยผลิตและอุตสาหกรรม     ทฤษฎีทั่วไปวําด๎วยตลาดและราคาของปัจจัยการผลิต  
การแทรกแซงราคา บทนําเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การภาษีอากร รายได๎ประชาชาติ ระบบการธนาคาร 
อัตราดอกเบี้ย เงินเฟูอและเงินฝืด 

Concepts in economics, demand and supply. Price determination by 
demand and supply. Basic concepts in utility theory and indifference curve related to 
consumer behaviors. Basic concepts of production. Theories of production and costs. 
Various forms of markets and equilibrium of the firms and industries. General theories 
of market and price of production factors. Product pricing intervention. Introduction to 
economic of taxation. National income. Banking systems. Interest rates. Inflation and 
deflation. 
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623 132 การตลาดอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Industrial Marketing for Engineering Business) 

ความหมายและลักษณะทั่วไปของการตลาดสินค๎าอุตสาหกรรม พฤติกรรมการซ้ือสินค๎า
อุตสาหกรรมของลูกค๎า ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซ้ือกับผู๎ขายสินค๎าอุตสาหกรรม การกําหนดราคาและ
การเลือกชํองทางการจําหนําย การสํงเสริมการตลาด การควบคุมและแนวโน๎มของการตลาดสินค๎า
อุตสาหกรรม 

Meaning and general characteristics of industrial product marketing. 
Customers’ behaviors of purchasing industrial products. Relationship between 
customers and suppliers of industrial products. Product pricing and selling port 
selection. Marketing promotion. Control and trends of industrial product marketing. 

 
623 210 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Thermo – Fluids for Engineering Business) 

หลักการพื้นฐานของเทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติของสารบริสุทธิ์และของผสม งานและ
ความร๎อน เอนทาลปี กฎข๎อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรกําลังและวัฏจักรทําความเย็น 
หลักการพื้นฐานการถํายเทความร๎อน หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของของไหล สถิตยศาสตร์ของ
ของไหล สมการความตํอเนื่อง สมการของเบอร์นูลลี สมการพลังงาน การไหลหนืดภายในทํอ การไหล
ภายนอก เกริ่นนําเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหลเบื้องต๎น 

Basic principles of thermodynamics. Properties of pure substances and 
mixtures. Work and heat. Enthalpy. First law of thermodynamics. Power cycle and 
refrigeration cycle. Basic principles of heat transfer. Basic principles of fluid mechanics. 
Fluid statics. Continuity equation. Bernoulli equation. Energy equation. Viscous flow in 
pipes. External flow. Introduction to fluid machineries. 
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623 211 อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า   3(3-0-6) 
 (Construction Materials and Electrical Devices) 

กฏหมายพาณิชยกรรมด๎านการค๎าวัสดุกํอสร๎าง แนะนําความเค๎น ความเครียด และ
สมบัติพื้นฐานของวัสดุวิศวกรรมชนิดหลัก ๆ     ประกอบด๎วย โลหะ พลาสติก ยาง แอสฟัลต์ ไม๎ 
เซรามิกส์ คอนกรีต และวัสดุเสริมองค์ประกอบ การเลือกใช๎วัสดุวิศวกรรมสําหรับงานตําง ๆ การ
จัดเก็บวัสดุวิศวกรรมและการจัดการวัสดุคงคลัง การขนย๎ายและความปลอดภัยในการขนย๎ายวัสดุ
วิศวกรรม การขึ้นทะเบียนและการติดตามทะเบียนวัสดุ การควบคุมวัสดุเข๎าออกหน๎างาน การตลาด
ของสินค๎าวัสดุวิศวกรรม ไฟฟูาเบื้องต๎นและหลักความปลอดภัย เครื่องมือวัดทางไฟฟูา พื้นฐาน
เทคนิคการใช๎เครื่องมือทางไฟฟูา วัสดุไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูา และการบํารุงรักษา การอํานแบบและ
สัญลักษณ์ทางไฟฟูา สายไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การสํารวจราคาคําวัสดุอุปกรณ์ใน
งานไฟฟูา การทําบัญชีและการคํานวณในงานด๎านไฟฟูา การเริ่มต๎นธุรกิจ 

Commercial laws for construction material trading. Introduction to stress, 
strain, and basic properties of principal engineering materials comprising metals, 
plastics, rubber, asphalt, wood, ceramics, concrete and composite materials. Selection 
of engineering materials for various applications. Engineering material storing and 
management. Transportation and safety of transporting engineering materials. 
Registration of materials and monitoring of registered materials. Site material control. 
Marketing of engineering materials. Introduction to electricity and safety principles. 
Electrical measuring instruments. Basic techniques for the application of electrical 
tools, electrical materials, electrical equipment and maintenance. Electrical drawing 
reading and symbols. Electrical leased line. Fundamental electronic devices. 
Investigation of electrical component costs. Accounting and calculation in electrical 
field. Entrepreneurship. 

 
623 212 เครื่องมือวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
 (Measuring Instruments and Electronic Devices) 

การสํารวจราคาคําวัสดุอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์ การทําบัญชีและการคํานวณในงาน
ด๎านอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดของสินค๎าอิเล็กทรอนิกส์ หลักการเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟูาและ
ทางกลรวมถึง การวัดระยะขจัด ความเครียด ความเร็ว ความเรํง ความดัน อัตราไหลและอุณหภูมิ 
รายละเอียดและข๎อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การ
วิเคราะห์ความผิดพลาดจากการวัดด๎วยหลักการทางสถิติ การเริ่มต๎นธุรกิจ 

Investigation of electronic component costs. Accounting and calculation in 
electronic field. Marketing of electronic products. Principles of measuring instruments 
for electrical and mechanical quantities including the measurement of displacement, 
stress, velocity, acceleration, pressure, flow rate and temperature. Details and 
specifications of engineering measuring instruments and electronic devices. 
Measurement error analysis by using statistical principles. Entrepreneurship. 
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623 213 เทคโนโลยีกระบวนการผลิต    3(3-0-6) 
 (Manufacturing Processes Technology) 

กระบวนการผลิตพื้นฐาน เครื่องจักรกลพื้นฐาน งานหลํอ กรรมวิธีการหลํอโลหะ การขึ้น
รูปด๎วยกรรมวิธีร๎อน การขึ้นรูปด๎วยกรรมวิธีเย็น งานเชื่อมด๎วยไฟฟูา งานเชื่อมด๎วยแก๏ส งานตัดด๎วย
แก๏ส การขึ้นรูปโลหะแผํน เครื่องมือตัดโลหะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องกัดเฟือง เครื่อง
เจียระไน การควบคุมเชิงตัวเลข งานทําเกลียว กรรมวิธีการผลิตอยํางพิเศษ ความสัมพันธ์ระหวําง
วัสดุกับกระบวนการผลิต คําใช๎จํายในกระบวนการผลิต 

Basic manufacturing processes. Basic machine tools. Foundry. Metal foundry 
processes. Hot forming process. Cold forming process. Electric welding. Gas welding. 
Gas cutting. Metal sheet forming. Metal cutting machines. Milling machines. Sawing 
machines. Drilling machines. Broaching machines. Grinding and abrasive machines. 
Computational Numeric Control (CNC). Thread cutting works. Special manufacturing 
processes. Material and manufacturing process relationships. Manufacturing cost. 
 
623 214 ปฏิบัติการไฟฟ้า     1(0-3-0) 
 (Electrical Laboratory) 

วัสดุสารกึ่งตัวนํา แหลํงจํายไฟฟูากระแสตรง วงจรสามเฟส การทดสอบหม๎อแปลง การ
ถอดและประกอบมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ การตํอพํวงเครื่องกําเนิดไฟฟูา ความสัมพันธ์ของวงจร
ควบคุมและวงจรกําลัง การอํานแบบไฟฟูา 

Semiconductor devices. DC power supply. Three-phase circuit. Transformer 
testing. Motor disassembly and assembly. Motor controlling. Electrical generator 
coupling. Relations between controlled circuits and power circuits. Reading electrical 
drawings. 
 
623 215 ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย   1(0-3-0) 
 (Computer Aided Manufacturing Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 623 112 การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 

การใช๎คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ชํวยออกแบบและเขียนแบบเพื่อสร๎างชิ้นงาน เทคนิคการ
สร๎างชิ้นงานด๎วยโปรแกรมโซลิดเวิร์ค การเขียนจีโค๎ด การใช๎โปรแกรมด๎านแคดแคม เพื่อจําลอง
รูปแบบการขึ้นรูปและปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงาน 

Use of computer software for product designing and drawing. Techniques 
for creating products with SolidWorks, writing G-code, and using CAD/CAM software for 
forming simulation and workshop. 
 
623 216 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1    1(0-3-0) 
 (Mechanical Manufacturing Laboratory I) 

กระบวนการเชื่อมแบบตํางๆ การจัดทําแผนการผลิต แผนการตัดวัสดุ การเตรียมจิกซ์
และฟิกเจอร์สําหรับงานประกอบ การเชื่อมในโรงงาน การเชื่อมในสนาม การตรวจสอบแนวเชื่อม 

Various types of welding process. Production planning. Cutting plan. Jigs and 
fixtures for fabrication work. Shop welding. Field welding. Welding inspection. 
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623 221 การภาษีอากรธุรกิจ     3(3-0-6) 
 (Business Taxation) 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการจัดเก็บภาษีอากรตําง ๆ ตามประมวลรัษฎากรและ
ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได๎นิติบุคคล ภาษีมูลคําเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได๎หัก ณ ที่จําย ภาษีธุรกิจ อากรแสตมป์อื่น ๆ ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
ภาษีอากรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ 

Principles and assessment of taxation according to Revenue Codes and 
other relevant business taxes including personal income tax, corporate income tax, 
value added tax, specific tax, withholding tax, business tax, stamps duties. Current 
issues of taxes involved in business. 
 
623 222 การบัญชีต้นทุน     3(3-0-6) 
 (Cost Accounting) 

บทบาทของการบัญชีต๎นทุน แนวคิดต๎นทุน การจําแนกต๎นทุน หลักการและกระบวนการ
ของการบัญชีต๎นทุน การบัญชีต๎นทุนสําหรับวัตถุดิบ คําแรงงาน และคําใช๎จํายการผลิต การบัญชี
สําหรับเศษวัสดุ สินค๎าเสีย และสินค๎ามีตําหนิ การบัญชีต๎นทุนงานสั่งทํา การบัญชีต๎นทุนชํวง การ
บัญชีต๎นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลตํางต๎นทุน การบัญชีผลิตภัณฑ์รํวมและผลิตภัณฑ์พลอยได๎ 
การบัญชีต๎นทุนฐานกิจกรรม 

Roles of cost accounting. Cost concepts. Cost classification. Principles and 
processes of cost accounting. Cost accounting for raw materials, labor and factory 
overhead. Accounting for wasted materials, scraps and defective products. Job-order 
costing systems. Process costing systems. Standard costing systems. Cost variance 
analysis. Accounting for joint and by-products. Activity-based costing. 
 
623 231 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
 (Organization and Human Resources Management) 

กระบวนการวางแผนการจัดโครงสร๎างองค์กร กลยุทธ์องค์กร เครื่องมือสมัยใหมํที่ใช๎ใน
การจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน๎าที่ตําง ๆ ของการบริหารกําลังคนในองค์กร การ
วางแผนอัตรากําลัง การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด๎านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คําตอบแทน 
กลยุทธ์ในการเจรจาตํอรอง นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบตํอตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 

Planning process of organizational structure. Corporate strategies. Modern 
tools of organizational management. Human resource management. Functions of 
human resource management in an organization. Personnel planning. Personnel 
recruitment. Training and development. Job evaluation and performance appraisals. 
Employees’ health and safety management. Compensation. Bargaining strategies. 
Governmental policies affecting labor markets and labor relations. 
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623 301 กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Business and Engineering Law) 

หลักการทั่วไปของกฎหมายแพํงและพาณิชย์ของประเทศไทย กฎหมายธุรกิจ ลักษณะ
ทั่วไปของสัญญา กฎหมายวําด๎วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ การซ้ือขาย การเชําทรัพย์ 
การเชําซ้ือ การยืม การคํ้าประกัน การจํานอง การจํานํา การเป็นตัวแทน การเป็นนายหน๎า การ
ประกันภัย ตั๋วเงิน เช็ค และความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ๎นสํวน บริษัท และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงานวิศวกรรมและความปลอดภัยในงานวิศวกรรม ได๎แกํ กฎหมายด๎าน
งานกํอสร๎าง งานควบคุมอาคาร อาคารชุด การปูองกันและระงับอัคคีภัย มาตราชั่งตวงวัด ยานยนต์ 
วัตถุอันตราย วิศวกร การสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ 

General principles of civil and commercial laws of Thailand. Business laws. 
General characteristics of contracts. Laws regarding important specific contracts in 
business, merchanting, hire of property, hire purchase, loan, suretyship, mortgage, 
pledge, agency, brokerage, insurance, bills, cheques and offences related to cheques, 
partnership, company, and other business laws. Laws related to engineering work and 
engineering safety including laws in construction, building control, condominium, fire 
protection and extinguishing, scaling and measurement, automobiles, hazardous 
materials, engineers,  national environmental promotion and preservation. 
 
623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม     3(3-0-6) 
 (Engineering Business Statistics) 

ทฤษฎีความนําจะเป็น ตัวแปรสุํม การแจกแจงความนําจะเป็นแบบตํอเนื่องและไมํ
ตํอเนื่อง คําคาดหมายและฟังก์ชันกํอกําเนิดโมเมนต ์การประยุกต์ทฤษฎีความนําจะเป็น การกระจาย
ตัวของคําตัวอยําง การอนุมานทางสถิติ การประมาณคําพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบแบบสํารวจข๎อมูล 
การใช๎วิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือเพื่อแก๎ปัญหาทางด๎านธุรกิจวิศวกรรมและการประยุกต์ ใช๎
คอมพิวเตอร์สําหรับการแก๎ปัญหา 

Probability theory. Random variables. Continuous and discrete probability 
distributions. Expected values and moment generating functions. Application of 
probability theory. Sampling distribution. Statistical inference. Parameter estimation. 
Hypothesis testing. Correlation and regression analysis. Analysis of variance. 
Questionnaire design. Use of statistical methods to solve engineering business 
problems and application of computers for problem solving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



376 

 
623 311 อุปกรณ์การท าความเย็นและเครื่องจักรกลของไหล  3(3-0-6) 
 (Refrigeration Equipment and Fluid Machinery) 

หลักการและประเภทของอุปกรณ์การทําความเย็นและปรับอากาศ การคํานวณทาง
เทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์การทําความเย็นและปรับอากาศ ชนิดและคุณสมบัติของสารทําความเย็น 
อุปกรณ์และสํวนประกอบของระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 
เทคโนโลยีห๎องสะอาดเบื้องต๎น ข๎อมูลทางเทคนิค สมรรถนะ และการเลือกใช๎งาน รายละเอียดสําคัญ
ในการซ้ือขาย การกําหนดรายละเอียดวัสดุและรายละเอียดด๎านเทคนิค หลักการและประเภทของ
เครื่องจักรกลของไหล การคํานวณทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหลเบื้องต๎น ประเภทและ
การทํางานของเครื่องสูบน้ํา พัดลม และเครื่องอัดอากาศ ข๎อมูลทางเทคนิค สมรรถนะ และการ
เลือกใช๎งาน รายละเอียดสําคัญในการซ้ือขาย การกําหนดรายละเอียดวัสดุและรายละเอียดด๎าน
เทคนิค การเริ่มต๎นธุรกิจ 

Principles and classifications of refrigeration and air conditioning equipment. 
Basic technical calculations of refrigeration and air conditioning equipment. Types and 
properties of refrigerants. Equipment and components in refrigeration system, air 
conditioning system and air ventilation system. Basic clean room technology. 
Specifications, performance, and selection. Important details in commercial trading. 
Material and technical specifications. Principles and classifications of fluid machinery. 
Basic technical calculations of fluid machinery. Types and operations of water pumps, 
fans, and air compressors. Specifications, performance, and selection. Important details 
in commercial trading. Material and technical specifications. Entrepreneurship. 
 
623 312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน   3(3-0-6) 
 (Heat Exchanger Equipment) 

พื้นฐานและลักษณะการถํายเทความร๎อน หลักการและประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร๎อน การคํานวณทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน อุปกรณ์และสํวนประกอบ
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน ข๎อมูลทางเทคนิค สมรรถนะ และการเลือกใช๎งาน การกําหนด
รายละเอียดวัสดุและรายละเอียดด๎านเทคนิค รายละเอียดสําคัญในการซ้ือขาย การตลาดสําหรับ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน การใช๎เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อนเพื่อการประหยัดพลังงาน การแนะนํา
พินช์เทคโนโลยี การเริ่มต๎นธุรกิจ 

Basics and modes of heat transfer. Principles and types of heat exchangers. 
Technical calculation of heat exchangers. Equipment and components of heat 
exchangers. Technical information, performance, and selection. Material and technical 
specifications. Important details in commercial trading. Marketing for heat exchangers. 
Use of heat exchangers for energy saving. Introduction to pinch technology. 
Entrepreneurship. 
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623 313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2    1(0-3-0) 
 (Mechanical Manufacturing Laboratory II) 

การทดลองพื้นฐานของการกลึง การกลึงปาดหน๎า กลึงปลอกผิว กลึงเรียว กลึงเกลียว 
กลึงคว๎านรู และกลึงเซาะรํอง การไส การแปรรูปโลหะด๎วยเครื่องกัดโดยการกัดปาดหน๎าและการกัด
รํอง 

Basic experiments of turning, facing turning, round turning, tapering, 
threading, boring, and countering. Shaping. Milling using partial face milling and end 
milling. 
 
623 314 วิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 
 (Safety Engineering) 

หลักการวิศวกรรมความปลอดภัย แนวปฏิบัติความปลอดภัยและการควบคุมอันตราย 
กฎหมายความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัย อุปกรณ์ปูองกันอันตรายสํวนบุคคล อุปกรณ์
ความปลอดภัยในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ระบบความร๎อน ระบบไฟฟูา ระบบลมอัด และ
กระบวนการผลิตตําง ๆ 

Principles of safety engineering. Safety practices and hazard control. Safety 
laws and standards. Personal protective equipment. Safety equipment for buildings, 
industrial factories, thermal systems, electrical systems, compressed air systems, and 
manufacturing processes. 
 
623 321 การบัญชีชั้นกลาง 1     3(3-0-6) 
 (Intermediate Accounting I) 

หลักการและวิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับปัญหาด๎านสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ 
การรับรู๎และการวัดมูลคําสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบํงสินทรัพย์เป็นต๎นทุนและคําใช๎จํายตาม
หลักการบัญชี การด๎อยคําของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข๎อมูลสินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

Accounting principles and practices with problems related to assets. Asset 
classification. Asset realization and evaluation. Pricing. Allocation of assets to cost and 
expense based on accounting principles. Impairment of assets. Presentation and 
disclosure of assets in financial statements. 
 
623 322 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี    3(3-0-6) 
 (Accounting Software Package) 
 วิชาบังคับก่อน : 623 122 หลักการบัญชี 2 

โครงสร๎างทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชีในการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการประมวลผลสารสนเทศ
ทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง 

General structure of accounting software packages. Usage of accounting 
software packages for preparing accounting documents, recording accounting 
transactions and processing accounting information as network systems. 
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623 323 การบัญชีชั้นกลาง 2     3(3-0-6) 
 (Intermediate Accounting II) 

หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสํวนของเจ๎าของ กิจการ
ห๎างหุ๎นสํวนและบริษัทจํากัด การแสดงและการวัดมูลคํา การนําเสนองบการเงิน 

Accounting principles and practices for liabilities and owner’s equity. 
Partnership and company corporation. Disclosure and evaluation measurement. 
Financial statement presentation. 
 
623 341 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารธุรกิจวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Communicative English in Engineering Business)  

ทักษะการพูดและการฟัง โดยเน๎นการสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงาน
ธุรกิจบริการ และวิศวกรรม 

Speaking and listening skills emphasizing communication in various 
situations related to business, services and engineering work. 
 
623 342 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอในธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 (English for Presentation in Engineering Business) 

ทักษะการฟัง การพูด การอําน และการเขียน โดยเน๎นการนําไปใช๎เพื่อเสนอรายงานและ
โครงงานอยํางเป็นทางการ 

Listening, speaking, reading and writing skills emphasizing formal 
presentation of reports and projects. 
 
623 351 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1    1(0-3-0) 
 (Engineering Business Project I) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คัดเลือกหัวข๎อโครงงานด๎านธุรกิจวิศวกรรม ที่มาและความสําคัญของหัวข๎อ ศึกษา
เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ศึกษาความเป็นไปได๎ในการทําโครงการ กําหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

Selecting a project topic on engineering business. Rationale of the topic. 
Literature review on related documents, theories and research studies. Feasibility 
study. Project objective formation. 
 
623 352 การฝึกงาน            1(ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง) 
 (Practical Training) 
 เงื่อนไข :     โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 วิชาน้ีวัดผลเป็น S หรือ U 

ฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันที่ได๎รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็น
เวลาไมํน๎อยกวํา 320 ชั่วโมง 

Not less than 320 working hours of practical training at the factories, 
companies or institutes approved by the Department of Mechanical Engineering. 
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623 411 อุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติก    3(3-0-6) 
 (Pneumatic and Hydraulic Components) 

หลักการทางกายภาพของระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ไฮดรอลิก สัญลักษณ์ของวงจร การ
ควบคุมการผลิตและการจํายกําลังลมอัด อุปกรณ์นิวเมติก อุปกรณ์ควบคุมแบบไฟฟูา - นิวเมติก 
อุปกรณค์วบคุมแบบนิวเมติก - ไฮดรอลิก อุปกรณ์พีแอลซี การตลาดสําหรับสินค๎าอุปกรณ์ ไฮดรอลิก
และนิวเมติก 

Physical principles of hydraulic systems. Hydraulic devices. Symbols in circuit 
diagrams. Production control and distribution of compressed air. Pneumatic devices. 
Electro-pneumatic control devices. Pneumatic-hydraulic control devices. PLC devices. 
Marketing of pneumatic and hydraulic components. 
 
623 412 การประมาณราคางานวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Engineering Cost Estimation) 

การศึกษาแบบและรายการประกอบแบบด๎านงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟูา การ
จัดการโครงการ และงานระบบวิศวกรรม การจัดทําบัญชีปริมาณงาน การจัดหาและสืบราคาคําวัสดุ
และคําแรง การถอดแบบและประมาณราคาในงานวิศวกรรม ขั้นตอนการเสนอราคา การประกวด
ราคา การตํอรองราคาการจัดทําสัญญาจัดซ้ือจัดจ๎างและการเบิกจํายงวดงานทางด๎านงานวิศวกรรม 

Examining engineering drawings and specifications for civil engineering, 
electrical engineering, project management, and engineering working system. Job 
management accounting. Material and labor procurement and cost evaluation. 
Engineering cost estimation. Quotation procedure. Bidding. Bargaining. Engineering 
contraction and payment planning. 
 
623 413 ปฏิบัติการนิวเมติก     1(0-3-0) 
 (Pneumatic Laboratory) 

การออกแบบสําหรับวงจรนิวเมติกพื้นฐาน สัญลักษณ์ของวงจรนิวเมติก การวางลําดับ
ของวงจรนิวเมติก แผนภาพวงจรนิวเมติกอยํางงํายของกระบอกสูบทํางานแบบเดี่ยวและแบบคํู วงจร
ควบคุมความเร็ว 

Design for basic pneumatic circuits. Symbols of pneumatic circuits. 
Sequencing of pneumatic circuits. Simple pneumatic circuit diagrams of single and 
double acting cylinder. Speed control circuits. 
 
623 421 การบัญชีชั้นสูง 1     3(3-0-6) 
 (Advanced Accounting I) 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและการแก๎ไขข๎อผิดพลาด 
งบการเงินระหวํางกาล การบัญชีสําหรับรายการที่เป็นเงินตราตํางประเทศ การแปลงคํางบการเงิน 
การบัญชีสํานักงานใหญํและสาขา การปฏิบัติการทางบัญชีสําหรับสัญญากํอสร๎าง ธุรกิจฝากขาย 
ธุรกิจขายผํอนชําระ ธุรกิจให๎เชํา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

Accounting policy. Accounting changes and error correction. Interim financial 
statement. Accounting of foreign currency transactions. Translation of foreign financial 
statements. Head-office and branch accounting. Accounting practices for construction 
contracts, consignment, installment sales, leasing business and real estate business. 
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623 422 การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3-0-6) 
 (Managerial Accounting) 
 วิชาบังคับก่อน : 623 222 การบัญชีต้นทุน 

บทบาทการบัญชีเพื่อการจัดการภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี พฤติกรรมต๎นทุน การบัญชีต๎นทุนเพื่อการบริหาร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ต๎นทุน-ปริมาณ-กําไร การงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม การบัญชีตามความรับผิดชอบ 
การกําหนดราคาโอน การตัดสินใจระยะสั้น การวิเคราะห์งบการเงิน 

Role of accounting in management under environmental changes. Code of 
ethics for professional accountants. Cost behavior. Cost accounting for management. 
Cost-volume-profit relation analysis. Budgeting for planning and control. Responsibility 
accounting. Transfer pricing. Short-term decision making. Financial analysis. 
 
623 431 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Engineering Business Project Management) 

ความจําเป็นในการจัดการโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การดําเนินการ 
การประเมินและการควบคุม การปรับแผนโครงการด๎านวิศวกรรม กระบวนการเลือกเทคโนโลยี การ
พัฒนา โครงการในระยะตําง ๆ การทําโครงสร๎างรายละเอียดของงาน กําลังคน และคําใช๎จําย 

Necessity of project management. Objective determination. Planning. 
Implementation. Evaluation and control. Engineering project adjustment. Technology 
selection process. Project development at different phases. Preparation of work 
breakdown structure (WBS), organizational breakdown structure (OBS) and cost 
breakdown structure (CBS). 
 
623 451 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2    1(0-3-0) 
 (Engineering Business Project II) 
 วิชาบังคับก่อน : 623 351 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 

จัดทําข๎อเสนอโครงการ ซ่ึงประกอบด๎วย ที่มาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ 
สมมติฐาน เอกสารที่เกี่ยวข๎อง แผนงาน ทฤษฎี กรอบแนวคิด และขั้นตอนการดําเนินงานโครงงานนั้น 
ๆ การนําเสนอข๎อเสนอโครงงาน 

Project proposal preparation consisting of rationale, objectives, hypotheses, 
literature review, schedule, theories, conceptual frameworks, and procedures. Project 
proposal presentation. 
 
623 452 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 3    1(0-3-0) 
 (Engineering Business Project III) 
 วิชาบังคับก่อน : 623 451 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2 

ดําเนินโครงการในหัวข๎อเกี่ยวกับธุรกิจวิศวกรรมที่ผํานการอนุมัติจากภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลนําเสนอโครงงานและเอกสารปริญญานิพนธ์ 

Conducting a project on a topic related to business engineering approved 
by the Department of Mechanical Engineering. Project presentation and project report 
submission. 
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623 511 พลังงานทดแทน     3(3-0-6) 
 (Renewable Energy) 

ความหมายของพลังงานทดแทน อุปกรณ์และเครื่องมือตําง ๆ ที่ใช๎การเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานความร๎อนและไฟฟูา อุปกรณ์ด๎านพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ด๎านพลังงานลม 
อุปกรณ์ด๎านพลังงานน้ํา อุปกรณ์ด๎านพลังงานจากชีวมวล การเลือกและการจัดการอุปกรณ์ตําง ๆ 
ด๎านพลังงานทดแทน  

Definition of renewable energy. Tools and equipment in renewable energy 
conversion to thermal and electrical energy. Solar energy equipment. Wind energy 
equipment. Hydro energy equipment. Biomass energy equipment. Selection and 
management of renewable energy equipment. 
 
623 512 ระบบการเผาไหม้และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ   3(3-0-6) 
 (Combustion System and Emission Control Devices) 

เชื้อเพลิงที่ ใช๎ในการเผาไหม๎ คุณสมบัติเชื้อเพลิง ระบบการเผาไหม๎และอุปกรณ์ 
กระบวนการเผาไหม๎ การควบคุมมลพิษในหม๎อไอน้ําและเตาเผา เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ 
กฎหมายและข๎อกําหนดในการควบคุมมลพิษ 

Types of fuel. Properties of fuels. Combustion systems and equipment. 
Combustion processes. Emission control in boilers and furnaces. Emission control 
technologies. Laws and regulations for emission control. 
 
623 513 คอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Computer for Engineering Business) 

การแสดงข๎อมูลและระบบตัวเลข โครงสร๎างคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ประยุกต์ที่ ใช๎ในเชิงธุรกิจและวิศวกรรม ระบบโครงสร๎างฐานข๎อมูลเบื้องต๎น การ
ประยุกต์ใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจวิศวกรรม 

Data presentation and numerical systems. Computer structure. Hardware in 
a computer system. Application software in business and engineering. Fundamentals of 
database structure system. Application of a computer system in engineering business. 
 
623 514 หม้อไอน้ าและอุปกรณ์     3(3-0-6) 
 (Boiler and Equipment) 

หลักการทํางานและประเภทของหม๎อน้ํา พิกัดของหม๎อน้ํา เชื้อเพลิงและระบบการเผา
ไหม ๎กับดักไอน้ํา เครื่องสูบน้ําปูอนหม๎อน้ํา ถังพักน้ํา เครื่องอุํนน้ําปูอน ระบบปรับสภาพน้ํา ทํอและ
ฉนวนในระบบหม๎อน้ํา การบํารุงรักษาหม๎อน้ํา รายละเอียดและข๎อมูลทางเทคนิคของหม๎อน้ําและ
อุปกรณ ์การเลือกใช๎งานและเปรียบเทียบข๎อมูลทางเทคนิค การเริ่มต๎นธุรกิจ 

Principles and classification of boilers. Boiler capacity. Fuel and combustion 
systems. Steam traps. Feed water pumps. Feed water tanks. Economizers. Water 
treatment systems. Pipe and insulation in a boiler system. Boiler maintenance. Details 
and specifications of a boiler and equipment. Specification selection and comparison. 
Entrepreneurship. 
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623 515 เชื้อเพลิงชีวมวลและการแปรสภาพ    3(3-0-6) 

(Biomass Fuel and Its Conversion) 
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับชีวมวล ข๎อดีและข๎อเสียของเชื้อเพลิงชีวมวล การปรับปรุงสภาพโดย

การอัดแนํน การค่ัว การทําถําน การแปลงสภาพเป็นเชื้อเพลิงเหลว และการแปลงสภาพเป็นเชื้อเพลิง
ก๏าซ 

General information on biomass. Advantages and drawbacks of biomass 
fuel. Biomass upgrading by densification, torrefaction, carbonization, liquefaction and 
gasification. 
 
623 516 การอนุรักษ์พลังงาน     3(3-0-6) 
 (Energy Conservation) 

สถานการณ์พลังงานของโลกและประเทศไทย ความรู๎เบื้องต๎นด๎านพลังงาน การใช๎
พลังงาน ในภาคเศรษฐกิจ หลักเบื้องต๎นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การตรวจวัดการใช๎
พลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช๎พลังงาน มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
อุตสาหกรรมและขนสํง การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดการพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน รายละเอียดสําคัญ
สําหรับการทําธุรกิจที่ปรึกษาด๎านการอนุรักษ์พลังงาน การตลาดสําหรับธุรกิจที่ปรึกษาด๎านการ
อนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา 

Global and Thailand’s energy situations. Fundamental knowledge on 
energy. Energy use in the economic sector. Basic principles of energy conservation and 
management. Energy audit. Energy audit tools and techniques. Energy conservation 
measures in building, industry and transportation sectors. Energy saving measurement 
and verification. Economic analysis. Energy management system. Energy conservation 
laws. Important details for running energy conservation consultant business. Marketing 
for energy conservation consultant business. Case studies. 

 
623 517 แบบจ าลองต้นทุนงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Engineering Cost Modeling) 

การคํานวณปริมาณวัสดุ แบบจําลองทํานายคําวัสดุ ความสัมพันธ์ระหวํางพิกัดของ
เครือ่งจักรและราคา เส๎นโค๎งนอมัลไลซ์ราคาเครื่องจักร ความสัมพันธ์ระหวํางพิกัดของเครื่องจักรกับ
การใช๎พลังงานความร๎อนและไฟฟูา การคํานวณคําพลังงานความร๎อนและคําไฟฟูา กฏหมายแรงงาน 
การคิดคําแรงฐานกิจกรรม การคิดคําแรงในโครงการงานวิศวกรรม การประเมินอายุของโครงการ การ
คิดมูลคําปัจจุบันและอนาคตของโครงการงานวิศวกรรม การพิจารณาจุดที่เหมาะสมเชิงต๎นทุนรวม
และการพิจารณาจุดที่เหมาะสมเชิงผลประหยัดสุทธิสําหรับการออกแบบงานวิศวกรรม โครงการ
แบบจําลองต๎นทุนงานวิศวกรรม 

Material quantity calculation. Material cost prediction model. Relationship of 
machine rating and its cost. Machine cost normalization curve. Relationship of machine 
rating with respect to heat and electrical energy consumption. Heat and electricity cost 
calculation. Labor laws. Activity-based labor cost calculation. Labor cost calculation of 
an engineering project. Project life cycle assessment. Present and future worth of an 
engineering project. Total cost optimization and net saving optimization for engineering 
design. Project of engineering cost modeling. 
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623 521 การบัญชีชั้นสูง 2     3(3-0-6) 
 (Advanced Accounting II) 

การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การบัญชีที่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนในบริษัทยํอยและ
บริษัทรํวม การบัญชีสําหรับกิจการรํวมค๎า การจัดทํางบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม ระบบ
บัญชีเดี่ยว การบัญชีกองทุนและกิจการไมํหวังผลกําไร 

Accounting for combined corporate entities. Accounting issues related to 
investments in associated and subsidiary companies. Accounting for joint venture 
companies. Preparation of consolidated financial and cash flow statements. Single-
entry system. Fund and non-profit accounting. 
 
623 522 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน   3(3-0-6) 

(Internal Audit and Control) 
ลักษณะ ประเภท และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กร กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ การประเมินผล การวางแผนการ
ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงาน การสรุปข๎อตรวจพบ การปูองกันการทุจริตและการสื่อสารผลการ
ตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

Characteristics, types and standards of internal auditing. Enterprise risk 
management framework. Internal control framework. Corporate governance. 
Evaluation. Internal audit planning. Operation. Audit finding conclusion. Fraud 
prevention and communication of audit results. Internal audit reporting. 

 
623 523 การจัดการภาษีอากร     3(3-0-6) 
 (Tax Management) 
 วิชาบังคับก่อน : 623 221 การภาษีอากรธุรกิจ 

แนวคิดและความแตกตํางระหวํางหลักเกณฑ์ทางการบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร 
การคํานวณภาษีเงินได๎ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีเป็นกําไรสุทธิทาง
ภาษีอากร รวมทั้งการจัดทํารายงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับภาษีอากรและการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีอากรตํอกรมสรรพากร กรณีศึกษาทางการจัดการภาษีอากร 

Concepts and differences between accounting basis and taxation basis. 
Calculation of income tax according to revenue code. Adjustment of net profits from 
accounting to tax purposes including other tax reports related to taxation and taxation 
submission to the Revenue Department. Case studies of tax management. 
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623 531 การจัดท าแผนธุรกิจ     3(3-0-6) 
 (Business Plan) 

ความสําคัญของการจัดทําแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของแผนธุรกิจ การ
เขียนแผนธุรกิจและกําหนดกลยุทธ์ให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ แผนการบริหารจัดการ
องค์กรและทรัพยากรมนุษย์ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารการเงินและการลงทุนแผน 
การบริหารความเสี่ยง การฝึกปฏิบัติการเขียนและการนําเสนอแผนธุรกิจ 

The importance of a business plan. Objectives and components of a 
business plan. Business plans and strategies formulation in line with business 
environment. Organization and human resources management plan. Marketing plan. 
Production plan. Financial planning and investment management. Risk management. 
Business plan writing practice. Business plan writing and presentation. 
 
623 532 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ   3(3-0-6) 
 (Project Feasibility Assessment) 

หลักการพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการธุรกิจวิศวกรรม การตลาดของ
โครงการธุรกิจวิศวกรรม การบริหารงานและการเงิน ความเสี่ยงของการลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผล
ตํอการดําเนินโครงการ ลักษณะเฉพาะของโครงการธุรกิจวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โยธา 
ไฟฟูา และสิ่งแวดล๎อม โดยครอบคลุมถึง การตลาด แหลํงเงินทุนหมุนเวียน การบริหารโครงการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการและกรณีตัวอยําง 

Basic principles of a feasibility study of engineering business projects. 
Engineering business project marketing. Project and finance administration. Investment 
risks and other factors that affect project operation. Specific characteristics of 
engineering business projects in the fields of mechanical, civil, electrical and 
environmental engineering including marketing, sources of revolving fund, project 
administration and related laws. Decision making on investing in projects and case 
studies. 
 
623 533 ธุรกิจโลจิสติกส์     3(3-0-6) 
 (Logistics Business) 

ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการหํวงโซํอุปทานเบื้องต๎น ทฤษฎีเกมส์
ของเบียร์ เครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะห์หํวงโซํอุปทาน การพยากรณ์อุปทาน การวางแผนอุป
สงค์อุปทาน การบริการลูกค๎าในหํวงโซํอุปทาน การจัดเครือขํายหํวงโซํอุปทาน การจัดการการขนสํง 
การประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส์ กระบวนการวัดสมรรถนะในหํวงโซํอุปทาน 

Overview of logistic management. Basic supply chain management. Game 
theory of Beer. Tools and methods for analyzing supply chain. Demand forecasting. 
Demand and supply planning. Customer services in supply chain. Logistic network 
configuration. Transportation management. Information system application in logistics. 
Performance evaluation process in supply chain. 
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623 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
วางแผนและการควบคุมกลยุทธ์ ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร ขั้นตอนใน
การทําแผนกลยุทธ์ การบริหาร และการประเมินผลกลยุทธ์โดยเน๎นกรณีศึกษาและประเด็นที่นําสนใจ
ในปัจจุบันของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแขํงขันแบบยั่งยืน 

Definitions, concepts, theories, methods and tools for strategic 
management. Planning and control of strategy. Levels of strategic planning. SWOT 
analysis. Vision, mission and objectives of organization. Procedures for planning, 
management and evaluation of strategies emphasizing case studies and current issue 
of interest on strategic management. Sustainable competitive advantages. 
 
623 535 ระบบส านักงานอัตโนมัติ    3(3-0-6) 
 (Office Automation Systems) 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ อุปกรณ์ที่ใช๎ในระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ การจัดการข๎อมูลและเอกสาร การสื่อสารระหวํางบุคคลในสํานักงานอัตโนมัติ การค๎นหา
และเก็บขําวสารด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสิ่งแวดล๎อมในสํานักงานอัตโนมัติ ผลกระทบ
และแนวโน๎มของระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

Introduction to office automation systems. Equipment used in office 
automation systems. Data and documentation management. Personal communication 
in an automated office. Use of an electronic system for information searching and 
storing. Environmental management in an automated office. Effects and trends of 
office automation systems. 
 
623 551 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Special Topic in Engineering) 
 เงื่อนไข :    โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหมํ ๆ ทางด๎านวิศวกรรม 
Topics of interest issues and innovations in engineering. 

 
623 552 หัวข้อพิเศษทางการบัญชี    3(3-0-6) 
 (Special Topic in Accounting) 
 เงื่อนไข :   โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหมํ ๆ ทางการบัญชี 
Topics of interest issues and innovations in accounting. 

 
623 553 หัวข้อพเิศษทางธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Special Topic in Engineering Business) 
 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หัวข๎อที่นําสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหมํ ๆ ทางด๎านธุรกิจวิศวกรรม 
Topics of interest issues and innovations in engineering business. 



 

 
 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวชิาปิโตรเคมแีละวัสดุพอลิเมอร์  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ       หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล         หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี            หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

ระบบคอมพิวเตอร ์   

 สาขาวชิาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดแุละนาโนเทคโนโลยี หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร             หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ         หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

 สาขาวชิาธุรกิจวิศวกรรม             หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560    
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร



 

 

ค าช้ีแจง 
 

 หนั งสื อหลั กสู ตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม   
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและ
นาโนเทคโนโลยี  และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต               
2  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ซ่ึงหลักสูตรเล่มนี้จัดท า
ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาใน
ปีการศึกษา 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาและวางแผนการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาควรเก็บรักษา
หลักสูตรเล่มนี้ไว้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา  เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลักสูตรของ
แต่ละสาขาวิชา 
  

 อนึ่ง  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด ควรจะจดบันทึก หรือท า
เครื่องหมายลงในรายวิชานั้นๆ  ในแผนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาของสาขาวิชานั้นๆ  ซ่ึง
จะท าให้นักศึกษาไม่เสียผลประโยชน์เสียเวลา จากการลงทะเบียนเรียนผิดพลาดไม่ถูกต้อง
ตามเง่ือนไขของหลักสูตร  และเมื่อนักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา  ก็สามารถที่จะ
ตรวจสอบความครบถ้วนของการลงทะเบียนเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 
 
 

งานบริการการศึกษา 
ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มิถุนายน  2562 
 
 



 
 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
 

 "พัฒนาคน พัฒนาชาติ บูรณาการศาสตร์ อนุรักษ์ศิลป์ ด้วยวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี" 

 
 

ปณิธาน (Determination) 
 

"ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อเป็นก าลัง
ขับเคลื่อนประเทศและภูมิภาคอาเซียน" 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

"สร้างความร่วมมือร่วมกับอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นน า เพื่อวิจัยเชิงบูรณาการ
และสร้างสรรค์ และผลิตบุคลากรสู่ระดับอาเซียน" 

 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นน าเพื่อผลิตหลักสูตรและงานวิจัย 
    และผลิตบุคลากร 
2. พัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในด้านวิศวกรรมศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีสู่ระดับอาเซียน 
3. วิจัยเชิงบูรณาการและสร้างสรรค์ เพื่อผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และผลงานวิจัย 
    ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม สังคม หรือชุมชน 
4. บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม สังคม และชุมฃน เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับประเทศ 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรแห่ง 
   การเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เรื่อง การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

--------------------------- 
 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
จึงได้ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไว้ดังนี้ 

1. มีระเบียบวินยั เคารพกฎกตกิาของสังคม และประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. มีศีลธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างสันติ 
3. มีความรับผิดชอบ มวีินัยในตนเอง และมีความตรงต่อเวลา 
4. มีความกตัญญูกตเวท ี
5. มีจิตส านึกสาธารณะ 

 
ประกาศ ณ วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2554 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ วจิิตรเวชการ) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 



 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เรื่อง คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์อง 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

--------------------- 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้
การจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไว้ดังนี้ 

1. มีความรอบรู้ในหลายสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียน
อย่างถ่องแท้ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

2. มีการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ต่อผู้อื่นและมีจิตสาธารณะ 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถแสดงออกถึงภาวะผู้น า รู้จักเป็นผู้ตามที่ดี และ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
6. สามารถน าหลักธรรมและค่านิยมพื้นฐานมาใช้ในการด ารงชีวิต 
7. มีศักดิ์ศรีแห่งตน 
8. มีความกตัญญูกตเวที 

 

ประกาศ ณ วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2554 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ วจิิตรเวชการ) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



สารบัญ 
       หน้า     
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