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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 
     ช่ือภาษาไทย   :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
     ช่ือภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Instrumentation Engineering 
 

2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม (ไทย)      :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการวัดคุม) 
 ช่ือยอ (ไทย)      :  วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)      :  Bachelor of Engineering (Instrumentation Engineering) 
 ช่ือยอ (อังกฤษ)      :  B.Eng. (Instrumentation Engineering) 
 

3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร   

      มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการจัดองคความรูทางดานการวัดและควบคุม เพื่อการประกอบ
วิชาชีพในหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความเปนผูนําและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 
 4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร   

4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมการวัดคุมเพื่อปอนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม 
ราชการและเอกชน 

4.2.2   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงตอไป 
4.2.3   ฝกหัดและอบรมบัณฑิตใหเปนผูมีวินัย ความคิด และการทํางานอยางมีระบบเพียบพรอมดวยคุณธรรม

และจริยธรรม 
4.2.4  ใหบริการทางวิชาการสาขาวิศวกรรมการวัดคุมแกสังคม 

 

5.  กําหนดการเปดสอน 
 ต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
 

6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 เปนผูที่ผานการคัดเลือกตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือผูผานการคัดเลือกตาม
ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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8.  ระบบการศึกษา 
 8.1 ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ   1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   การศึกษาภาคฤดูรอนกําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับการศึกษาภาคปกติ 

8.2  การคิดหนวยกิต  
-  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมี

คาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
-  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวย

กิตระบบทวิภาค 
- การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1   

หนวยกิตระบบทวิภาค 
- การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ 

ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1   หนวยกิตระบบทวิภาค 
 

9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา  
 

10.  การลงทะเบียนเรียน 
 10.1  จํานวนหนวยกิตการลงทะเบียนเรียน 
          ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ และไม
เกิน 9 หนวยกิต สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอน หากตองลงทะเบียนเรียนมากกวานี้ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
 10.2  ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน 
          สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
 

11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 จะตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดของหลักสูตร โดยตองไดแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00as จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน จึงจะถือวาเรียนจบหลักสูตร  
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12.  อาจารย 
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 
1. รศ.ดร.ฟูศักดิ์  ชีวสุวิทย 

 
วศ.บ. (โทรคมนาคม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
D. Eng. (Electronics) 
Ecole Nationale Superieure des 
Telecommunications, France.  
 

งานวิจัย 
1. Minimum mean brightness error for 

image enhancement 
ตําราเรียน 
1. การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
งานสอน 
1. Engineering Mathematic III 
2. Remote sensing 

2. รศ.ดร.สาธิต  อินทจักร 
 

วท.บ. (สถิติศาสตร) 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วศ.ม. (คอมพิวเตอร)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  

งานวิจัย 
1. การประมวลผลสัญาณดิจิทัลดวยซอฟท
คอมพิวต้ิง 

2. สถิติเชิงวิเคราะห 
ตําราเรียน 
1.  - 
งานสอน 
1. การควบคุมคุณภาพ 
2. หลักการเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร 
3. การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 
 

3. รศ. สักรียา  ชิตวงศ อส.บ. (คอมพิวเตอร)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
1. การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
2. การควบคุมและการวัดกระบวนการเชิง
อุตสาหกรรม 
ตําราเรียน 
1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
2 วิศวกรรมการวิเคราะหวงจรไฟฟา 
งานสอน 
1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
2. ตัวแปรและกระบวนการสุม 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

4. ผศ.ดร.พงษชัย  นิลาศ 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
M. S. (Electrical Engineering)  
(Vanderbilt University, USA.) 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
(Vanderbilt University, USA.) 

งานวิจัย 
1. การออกแบบและพัฒนายานไรคนบังคับ 
2. ระบบหุนยนตสําหรับผูพิการ 
ตําราเรียน 
1.  - 
งานสอน 
1. เครื่องจักรกลไฟฟา 
2. วิศวกรรมหุนยนต 
 

5. ผศ.สาท  คํามูล 
 

อส.บ. (คอมพิวเตอร)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
1. วาลวควบคุม และตัวขับเคลื่อน 
ตําราเรียน 
1. ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 4 
งานสอน 
1. วาลวควบคุมและตัวขับเคลื่อน 
2. ระบบนิวแมติก/ไฮดรอลิกและการควบคุม 
 

 
12.2 อาจารยผูสอน 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 
1. รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
M. Eng. (Electrical) 
Tokai University, Japan 
D. Eng. (Control) 
Tokai University, Japan  

งานวิจัย 
1. Industrial Process Control 
2. Controller Design  
ตําราเรียน 
1. ทรานสดิวเซอร 
2. พ้ืนฐานวิศวกรรมระบบควบคุม 
3. การวิเคราะหระบบควบคุมเชิงเสนเลม 1 
4. การวิเคราะหระบบควบคุมเชิงเสนเลม 2 
5. อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ 
ภาระงานสอน 
1. วิศวกรรมระบบควบคุม 
2. อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

2. รศ.ดร. ทวีพล ซื่อสัตย 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
Dr.mont (Institute for Automation)  
University of Leoben,  Austria  
 

งานวิจัย 
1. Automatic Visual Inspection 
2. Digital Image Processing 
3. Factory automation 
 ตําราเรียน 
1. การวิจัยดําเนินงาน 
2. ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 3 
งานสอน 
1.ระบบโรงงานอัตโนมัติ 
2.การสื่อสารขอมูลและเครื่อขาย 
 

3. รศ.ดร.ธนิตย ตรีสุวรรณวัฒน อส.บ. (เคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
D. Eng. (Control) 
Tokai University, Japan 

งานวิจัย 
1.Automatic Control 
2. Optimal Control 
ตําราเรียน 
1.วงจรดิจิตอลภาคปฏิบัติ 
ภาระงานสอน 
1.วิศวกรรมระบบควบคุม 
2. Modern Control System  
 

4. รศ.ดร.วิทยา  ทิพยสุวรรณพร 
 

อส.บ. (เคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
1. Industrial Measurement and Control 
2. Industrial Electronics  
3. Digital Electrical Instrumentation and   
      PID Controllers 
4. Reliability Engineering 
ตําราเรียน 
-  
ภาระงานสอน 
1.Electrical Measurement and  
   Instrumentation 
2. Measurement and Instrumentation 
3. Industrial Instrumentation  
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

5. รศ. เกษตร  ศิริสันติสัมฤทธิ์ 
 

อส.บ. (เคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
M. Eng. (Control Engineering) 
Osaka University, Japan 

งานวิจัย 
1. Pattern Recognition 
2. Image Processing 
3. Face Detection  
4.Camera Calibration 
5. Object Tracking 
ตําราเรียน 
1. หลักการของเครื่องมือวัด 
    ทางอุตสาหกรรม 
ภาระงานสอน 
1.อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ 

6. รศ. สุพรรณ กุลพาณิชย อส.บ. (เคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
1.เครื่องควบคุม พีแอลซี 
2. ระบบโรงงานอัตโนมัติ 
ตําราเรียน 
 1. เรียบเรียงตํารา “Programmable  
    Controller เทคนิคและการใชงาน  
    เบื้องตน เลม 1”  
 2. เรียบเรียงตํารา “Programmable  
     Controller เทคนิคและการประยุกตใช 
     งาน เลม 2”  
 3. เรียบเรียงตํารา “คูมือการทดลองพีแอลซี  
      PC84SF”    
  4. เรียบเรียงตํารา “การใชงานพีซีลิงค” 
ภาระงานสอน 
1. Programmable Logic Controller System 
2. Advance Programmable Logic Controller 

7. รศ. วิริยะ กองรัตน 
 

อส.บ.(เคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
1. เครื่องควบคุม พีแอลซี 
2. ระบบโรงงานอัตโนมัติ 
ตําราเรียน 
- 
ภาระงานสอน 
1. Process Dynamics and Control 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

8. ผศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ  
 

คอ.บ. (คอมพิวเตอร) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
1. Pattern Recognition 
2. Web Application 
3. Microcontroller Application 
ตําราเรียน 
1. ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 2 
2.ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 และการ   
   ประยุกต 
ภาระงานสอน 
1.ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกต 
2. คอมพิวเตอรโปรแกรมมิ่ง 
 

9. รศ.อาจินต นวมสําราญ วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
1. PID Controller design 
2. Embedded System 
ตําราเรียน 
- 
ภาระงานสอน 
1. วิศวกรรมระบบควบคุม 
 

10. ผศ.ประภาส เริงรื่น วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
 
ตําราเรียน 
- 
ภาระงานสอน 
1. วิศวกรรมการซอมบํารุง 
2. เขียนแบบวิศวกรรม 
 

11. ผศ. เช้ือ นกอยู 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
 
ตําราเรียน 
- 
ภาระงานสอน 
1. ระบบโรงงานอัตโนมัติ 
2. เทอรโมไดนามิกส 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

12. ผศ.อนุชิต จารุวนาวัฒน วท.บ. ( ฟสิกส ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
- Nano Technology 
ตําราเรียน 
- 
ภาระงานสอน 
1.Digital Circuit and Logic Design 

13. อ.นรินทร ธรรมารักษวัฒนะ วท.บ. (สถิติศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
- Data Communication 
ตําราเรียน 
- 
ภาระงานสอน 
- Data Communication and Networks 

14. อ. สุธรรม สัทธรรมสกุล อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 
1. Microwave & Antenna Propagation 
ตําราเรียน 
- 
ภาระงานสอน 
1. ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 1 
2. ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 2 

 

13.  จํานวนนักศึกษา 
 

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 
 2550 2551 2552 2553 2554 

ช้ันปที่ 1 100 100 100 100 100 
ช้ันปที่ 2 - 100 100 100 100 
ช้ันปที่ 3 - - 100 100 100 
ช้ันปที่ 4 - - - 100 100 
รวม 100 200 300 400 400 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 100 100 
 

14.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
       14.1  สถานที่ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
       14.2  อุปกรณที่มีอยูแลว 

    1. ชุดปฏิบัติการการวัดเบื้องตน (Basic Instruments)  
    2. ชุดปฏิบัติการอุปกรณตรวจรู และสงสัญญาณ (Sensor &Transducer)  
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     3. ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส และการประยุกตใชงาน (Electronics & Application)  

    4. ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร และการประยุกตใชงาน (Micro Controller & Application)  
    5. ชุดปฏิบัติการการวัดเสมือน และการเลียนแบบ (Simulation & Virtual Instruments) 
    6. ชุดปฏิบัติการอุปกรณวัด และควบคุมในกระบวนการ (Process Instrumentation)   
    7. ชุดปฏิบัติการกระบวนการพลศาสตร และการควบคุม (Process Dynamic & Control)  
    8. ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได (Programmable Logic Controls)   
    9. ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมเชิงเลขดวยคอมพิวเตอร และแมคคาทรอนิกส (CNC & Mechatronics)   
  10. ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics)   
  11. ชุดปฏิบัติการวาลวควบคุม และตัวขับเคลื่อน (Control Valve & Drives) 
  12. ชุดปฏิบัติการการสอบเทียบอุปกรณวัด (Instrumentation Calibration) 
  13. ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machine) 

       14.3  อุปกรณที่อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ 
    1. ชุดทดลองการวัดและอุปกรณวัดทางไฟฟา (Electrical Measurement and Instrumentation) 
    2. ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟา (เพิ่มเติม) 

       14.3  อุปกรณที่ตองการเพิ่มในอนาคต 
    1. ชุดทดลองเครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม (Industrial Instrumentation and Control) 
    2. ชุดทดลองมาตรวิทยา (Metrology) 
    3. ชุดทดลองระบบควบคุมแบบกระจายหนาที่ (Distributed Control System : DCS) 
    4. ชุดกระบวนการจําลองสําหรับใชรวมกับระบบควบคุมแบบกระจายหนาที่ 

15.  หองสมุด 
15.1 หองสมุด 

จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของสํานักหอสมุดกลางและหองสมุดคณะฯ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา           
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

จํานวน 
หนังสือปจจุบัน 

(เลม) 

จํานวนวารสาร 
(ชื่อเร่ือง) 

จํานวน 
วารสารเย็บเลม 

(เลม) 

จํานวน 
โสตทัศนวัสดุ 

(มวน,แผน,ตลับ) 

 
 

ชื่อหองสมุด 
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ วีดีโอ 

เทป 
ซีดีรอม เทป 

คาสเซ็ท 
1. สํานักหอสมุดกลาง 83329 50784 1380 299 3345 4201 2868 12745 1391 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร 23146 30318 38 156 449 5066 417 - - 
3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 16435 22584 91 72 401 12778 17 10 - 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 23269 9996 252 144 2788 2303 36 - - 
5. คณะวิทยาศาสตร 7357 19683 107 201 133 1347 - - - 
6. คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 30609 12032 261 86 771 345 - - - 
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4741 4404 83 16 238 253 17 354 - 
8. วิทยาเขตชุมพร  8959 2721 13 - - - - - - 

รวม 197845 152522 2225  974 8125 26293 3355 13109  1391 
                                                                                                                             ขอมูล ณ สิงหาคม 2551 
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15.2 รายชื่อฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดกลางมีใหบริการ 

รายช่ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดกลางมีใหบริการ   
      

ลําดับ
ท่ี ชื่อฐานขอมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
1 AIP/APS Journal ครอบคลุมสาขาวิชาฟสิกส (Physics) 
  AIP : American Institute of Physids   
  APS : American Physical Socity   

2 ASCE : American Society of Civil Engineers  ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engneering) 

3 ASME Online 2008 ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    (Mechanical Engineering) 

4 ASTM International Standards and ASTM Journal ฐานขอมูลมาตรฐานครอบคลุมเนื้อหา  Cement & 
    Concrete, Iron and Steel Products, Construction, 
    Electrical Insulation and Electronics, Textiles, 
    Petroleum Products, Lubricants, and Fossil Fuels, 
    Plastics, Rubber, Medical Devices and Implants 
    เปนตน 

5 Blackwell Synergy  ครอบคลุมสาขาวิชา Agricultural and Animal Sciences, 
    Business, Economics, Finance, Accounting, 
    Mathematics and Statistics, Engineering, Computing 
    and Technology, Health Science, Humanities, Law, 
    Life and Physical Sciences, Medicine, Social and  
    Behavioral Science, The Arts 

6 CAB Abstracts on CAB Direct Plus Fulltext ครอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  รวมถึงวิชา 
    การเกษตร  ปาไม  การเพาะพันธุพืช  วิศวกรรมเกษตร 
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  สัตวแพทย 
    กีฎวิทยา  เทคโนโลยีชีวภาพ  และเศรษฐศาสตรการ 
    เกษตร 

7 CABI Primary Journal Online 2008 ครอบคลุมสาขาวิชา Nutrition Science & Life Sciences 

8 Knovel E-book ครอบคลุมสาขาวิชาการยึดติด,  เครื่องหุมหอ, วัตถุกัน 
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    รั่วและหมึก, เทคโนโลยีเรดาหและการบิน, ชีวเคมี, 
    ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเซรามิก, เคมี 
    และวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟา 
    และพลังงาน, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, วิทยาการอาหาร, 
    วิศวกรรมเครื่องกล, โลหะ, เภสัช, เครื่องสําอาง, 
    พลาสติกและยาง, ความปลอดภัย, สุขภาพและอนามัย, 
    สิ่งทอ 

9 AAAS : Science Online & ScienceNow ครอบคลุมเนื้อหาดาน Science & Policy, Medicine, 
    Diseases, Chemistry, Geophysic/Geochemistry, 
    Physics 

10 Access Science (Mcgraw-Hill's) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

11 ACS Online + ACS New Titles ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต/วิศวเคมี, ชีวเคมี/ 
    เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย, เภสัชศาสตร, 
    พอลิเมอรและวัสดุศาสตร 

12 ACS Legacy Archives ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต/วิศวเคมี, ชีวเคมี/ 
    เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย, เภสัชศาสตร, 
    พอลิเมอรและวัสดุศาสตร 

13 Annual Reviews ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science  
    และ Social Science 

14 Cambridge Journals Online ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 
    และมนุษยศาสตร 

15 Project Euclid Prime ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต,   
    วิทยาการคอมพิวเตอร, ตรรกศาสตร, คณิตศาสตรเชิง 
    ฟสิกส, คณิตศาสตร, สถิติและความเปนไปได 

16 Proquest Agriculture Journals ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
    เชน สัตวศาสตร, พืชศาสตร, ปาไม, การประมง, 
    เศรษฐศาสตรการเกษตร, อาหารและโภชนาการ 

17 SIAM e - Journals ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต,  
    และวิทยาศาสตรการคํานวณ 
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18 Springer e - Books Year 2007 Collection ครอบคลุมสาขาวิชา Architecture Designe and Art, 
    Business and Economics, Computer Science, 
    Engineering, Biomedical and Life Science,  

    Behavioral Sciences, Chemistry & Material  
    Science, Earth & Environmental Science,  
    Humanities, Social Science & Law, Medicine, 
    Physics & Astronomy 

19 Testing and Education Reference Center With เปนฐานขอมูลที่จัดเตรียมประมวลผลขอสอบ 
  Careers และหนังสืออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับวิชาชีพตางๆ 
    ขอสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ เชน TOEFL, TOEIC, 
    GMAT, SAT, NCLEX เปนตน ใหกับนักเรียน 
    นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงการสืบคน 
    รายช่ือ และรายละเอียดของสถานศึกษาในตางประเทศ 
    และแหลงทุนการศึกษา 

20 Morgan & Claypool เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชา 
    วิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวของรวบรวมจากหนังสือ 
    จํานวน 100 รายช่ือ  

21 E-Book (หนังสือภาษาไทย) เปนฐานขอมูลหนังสือภาษาไทยหมวดตางๆ คือ 

    กฎหมาย, การศึกษาภาษาศาสตรและวรรณคดี, 
    การเกษตรและชีววิทยา, การเมืองการปกครอง, กีฬา 
    ทองเที่ยว สุขภาพและอาหาร, คอมพิวเตอร, ธุรกิจ 
    เศรษฐศาสตรและการจัดการ, ประวัติศาสตรและ 
    อัตชีวประวัติ, วิทยาศาสตร, ศาสนาและปรัชญา, 
    ศิลปะและวัฒนธรรม, เทคโนโลยี วิศวกรรม 
    อุตสาหกรรม, นวนิยาย นิทาน, รวมทั้งหมวดทั่วไปจาก 
    หนังสือจํานวน 569 เลม  

22 NEWSCenter (นิวสเซ็นเตอร)  ครอบคลุมขอมลูขาวสารทั้งในประเทศและตางประเทศ 

    เชน  ขาวจากหนังสือพิมพและนิตยสาร ขาวจากสํานัก 
    ขาว ขอมูลอางอิงจากหนวยงานราชการตาง ๆ มติคณะ 
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    รัฐมนตรี ขอมูลดานการเงิน การลงทุนและบทวิเคราะห 

23 iqNewsClip (ไอคิวนิวสคลิป) บริการกฤตภาคออนไลน 

24 Matichon e-Library บริการกฤตภาคออนไลน 

25 Academic Search Elite ครอบคลุมสาขาวิชา Computer Sciences, Engineering, 
    Physics, Chemistry, Language and Linguistics, Arts & 
    Literature, Medical Sciences, Ethnic Studies 

26 ACM Digital Library ครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ  

27 Dissertation Abstract Online เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโท, เอก 
    จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมยุโรป 
    ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1,000 แหง 

28 H.W. Wilson ครอบคลุมสาขาวิชา Applied Science & 
    Technology, Art, Business, Education, General, 
    Science, Humanities, Library and Information 
    Scinece, Socieal Science, Law, General Interest 
    และ Biological & Agricultural Science 

29 IEEE ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา, วิทยาการ 
    คอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

30 ISI Web of Science ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร, มนุษยศาสตร, 
    สังคมศาสตร  

31 LEXIS, NEXIS   
   - LEXIS ครอบคลุมสาขาวิชาดานกฎหมายและสาขาวิชาที่ 
    เกี่ยวของทั้งในประเทศอเมริกา, ยุโรป, ฝรั่งเศส, 
    อังกฤษ, มาเลเซีย, สิงคโปร, บรไูน 
   - NEXIS เปนฐานขอมูลรวบรวมขาวสารจากหนังสือพิมพ 
    ทองถิ่น ระดับชาติและแหลงธุรกิจที่สําคัญ 
    จากประเทศสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ ทั่วโลก เชน 
    Bangkok Post, The Nation, CNN, BBC, Singapore, 
    Straits Time  
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32 Springer Link ครอบคลุมสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
    และทางการแพทยรวมถึงสาขาวิชาสังคมศาสตรและ 
    มนุษยศาสตร เชน Behavioral Science, Computer 
    Science, Biomedical and Life Science, Business 
    and Economics, Mathematics and Statistics, 

    Chemistry and Materials Science, Medicine, 
    Chinese Library of Science, Russian Library of 
    Science, Humanities, Social Science and Law, 
    Physics and Astronomy, Earth and Environmental 
    Sciences, Engineering  

33 Science Direct ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

34 E-BOOK DAO Fulltext ฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
    ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศ 
    สหรัฐอเมริกาและแคนาดา  รวมถึงสถาบันการศึกษาจาก 
    ทวีปยุโรป  เอเชีย  และแอฟริกา  มากกวา1,000  แหง  จาก 
    ทุกสาขาวิชา 

35 E-BOOK NetLibrary ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  มีหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้งหมด 
    8,561 ซึ่งเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สํานักงานคณะกรรมการ 
    การอุดมศึกษา  (สกอ.)  จัดซื้อ5,962  ช่ือ 

36 E-BOOK Springer ครอบคลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร (Scientific), เทคนิค 
    (Technical)  และการแพทย (Medical)จํานวน  1,359  ช่ือ 

37 Thai Digital Collection  บริการสืบคนฐานขอมูลฉบับเต็ม ซึ่งเปนเอกสาร 
    ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย 
    รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ 

38 KMITL Undergraduate Thesis Online บริการฐานขอมูลปริญญานิพนธระดับปริญญาตรีของ 
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
16.  งบประมาณ 
 ใชงบประมาณประจําป ของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทนและคาครุภัณฑ ที่ใชผลิต
บัณฑิตในหลักสูตรนี้ เฉลี่ย 60,000 บาท/คน/ป 
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17.  หลักสูตร  
 
17.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   147   หนวยกิต  
17.2  โครงสรางของหลักสูตร  
          ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30   หนวยกิต  

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร        6 ” 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร         6 ” 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร         6 ” 
- กลุมวิชาภาษาอังกฤษ       12 ” 

          ข. หมวดวิชาเฉพาะ                     111 ” 
- กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน       42 ” 
- กลุมวิชาบังคับ        57 ” 
- กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา          6 ” 
- กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก          6 ” 

          ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 ” 
 

17.3  รายวิชา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หนวยกิต 

 

หมายเหตุ  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบังเปดสอน (ตามระบุในภาคผนวก  ค) โดยในกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตรนักศักษาตองเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการโปรแกรม จํานวน 3 หนวยกิต 

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ       111 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน       42 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 05306121   ฟสิกสทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 1 
 05306122  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  1(0-3-0) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
 05306123 ฟสิกสทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 2 
 05306124 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  1(0-3-0) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 
 05106193 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
  GENERAL CHEMISTRY 
 05106194 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 
  PRACTICES IN GENERAL CHEMISTRY 
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 01006001 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1   3(3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 1 
 01006002 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2   3(3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 2 
 01006003 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3   3(3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 3 
 01006009 เขียนแบบวิศวกรรม     3(3-2-6) 
   ENGINEERING DRAWING 
 01006010 กลศาสตรวิศวกรรม     3(3-0-6) 
   ENGINEERING MECHANICS 
 01006011 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
   ENGINEERING MATERIALS 
 01066100 วงจรไฟฟา      3(3-0-6) 
   ELECTRIC CIRCUITS 
 01066204 สนามแมเหล็กไฟฟา     3(3-0-6) 
   ELECTROMAGNETICS FIELD 
 01066209 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม     3(3-0-6) 
   ENGINEERING ELECTRONICS 
 01066203 ระบบควบคุม      3(3-0-6) 

CONTROL SYSTEMS 
 การฝกงาน    
 01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม     0(0-300-0)  
   INDUSTRIAL TRAINING  
 

 หมายเหต ุ  วิชานี้สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 
 

- กลุมวิชาบังคับ          57 หนวยกิต 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 01066101 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส   3(3-0-6) 
   FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS  
 01066114 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก   3(3-0-6) 
   DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 
 01066111 อุปกรณตรวจรู/สงสัญญาณและการปรับสถานะสัญญาณ  3(3-0-6) 
   SENSOR/TRANSDUCER AND SIGNAL CONDITIONING 
 01066113 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา    3(3-0-6) 
   ELECTRICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 
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 01066205 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกต    3(3-0-6) 
   MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS  

01066210 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ    3(3-0-6) 
   PROCESS INSTRUMENTATION 

01066302 เครื่องจักรกลไฟฟา 1     3(3-0-6) 
 ELECTRICAL MACHINES 1 
01066212 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม    3(3-0-6) 
 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL  
01066214 วาลวควบคุมและตัวขับเคลื่อน    3(3-0-6) 
 CONTROL VALVE AND DRIVES 
01066117 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได   3(3-0-6) 
 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS 
01066303 เครื่องจักรกลไฟฟา 2     3(3-0-6) 

   ELECTRICAL MACHINES 2 
01066116 อิเล็กทรอนิกสกําลัง     3(3-0-6) 
 POWER ELECTRONICS 
01066216 การออกแบบระบบไฟฟา     3(3-0-6) 
  ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
01066211 มาตรวิทยา      3(3-0-6) 

   METROLOGY  
 01066111 วิศวกรรมการวัดคุม     3(3-0-6) 
   INSTRUMENTATION ENGINEERING 

01066113 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย    3(3-0-6) 
DATA COMMUNICATION AND NETWORKS 

 01066200 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 1    2(0-6-0) 
   INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 1 
 01066201 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1  2(0-6-0) 
   ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING LABORATORY 1 
 01066300 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 2    2(0-6-0) 
   INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 2 
 01066301 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2  2(0-6-0)  
   ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING LABORATORY 2 
 01066207 เตรียมโครงงาน      1(0-3-0)  
   PRE-PROJECT 
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- กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา       6  หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้  

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01066113 วิศวกรรมระบบควบคุม      3(3-0-6) 

   CONTROL SYSTEMS ENGINEERING  
01066400 ระบบควบคุมดิจิทัล     3(3-0-6) 

DIGITAL CONTROL SYSTEMS 
01066112 การควบคุมคุณภาพ      3(3-0-6) 

QUALITY CONTROL  
01066115 ระบบควบคุมเชิงเลขดวยคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
  COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL SYSTEM (CNC) 
01066215 แมคคาทรอนิกส      3(3-0-6) 

   MECHATRONICS  
01066401 ระบบควบคุมแบบกระจายหนาที่    3(3-0-6) 

DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS (DCS) 
01066213 การประมวลสัญญาณดิจิทัลในงานวิศวกรรมการวัดคุม  3(3-0-6) 

   DIGITAL SIGNAL PROCESSING FOR INSTRUMENTATION AND CONTROL 
 01066302  การวิเคราะหคาใชจายในอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
   INDUSTRIAL COST ANALYSIS 
 01066303 การบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
   INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT 

01066310      การควบคุมแบบฟซซี     3(3-0-6) 
          FUZZY CONTROL 

01066311 ระบบนิวเมติก/ไฮดรอลิกและการควบคุม   3(3-0-6) 
   PNEUMATIC / HYDRAULIC DEVICE SYSTEM AND CONTROL 
 01066314 การวัดคุมเสมือน      3(3-0-6) 
   VIRTUAL INSTRUMENTATION 

01066317      การติดตั้งอุปกรณเครื่องมือวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย   3(3-0-6) 
               ELECTRICAL INSTRUMENT INSTALLATIONS IN HAZARDOUS AREA 

01066318 การวัดและการสงสัญญาณทางไกล    3(3-0-6) 
TELEMETERING SYSTEMS 

01066319     เครื่องมือวัดวิเคราะห     3(3-0-6) 
              ANALYTICAL INSTRUMENT 
01066320     วิศวกรรมหุนยนต      3(3-0-6) 
              ROBOTICS ENGINEERING 
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01066321     ระบบโรงงานอัตโนมัติ     3(3-0-6) 
              FACTORY AUTOMATION SYSTEMS 
01066306     วิศวกรรมซอมบํารุง     3(3-0-6) 
              MAINTENANCE ENGINEERING 
01066322     การวัดวัตถุสามมิติ      3(3-0-6) 
              MEASUREMENT OF 3D-OBJECTS 
01066323     การตรวจสอบชิ้นงานดวยภาพ    3(3-0-6) 
              VISUAL INSPECTION 
01066324     อุปกรณตรวจรูแบบโครงขายและการประยุกต   3(3-0-6) 
              SENSOR NETWORKS AND APPLICATIONS 
 

 - กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก        6  หนวยกิต 
  วิชาการศึกษาทางเลือกแบงออกเปน 3 ทางเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
สําหรับตนเอง 1 ทางเลือก จํานวน 6 หนวยกิต ดังนี้ 

1. การศึกษาเชิงปฏิบัติการ  
นักศึกษาที่เรียนในแผนการศึกษานี้จะตองทําโครงงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาจํานวน 3 หนวยกิต และศึกษา
รายวิชาอีก 6 หนวยกิต  จากกลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 01066200 โครงงาน       3(0-9-0) 

  PROJECT  
 0106xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการวัดคุม 3(3-0-6) 
  INSTRUMENTATION ENGINEERING ELECTIVE 
 รวม                  6 
 
 

 2.  สหกิจศึกษา       
01066402 สหกิจศึกษาเฉพาะดานทางวิศวกรรมการวัดคุม     6(0-270-0) 

   CO-OPERATIVE EDUCATION 
 รวม        6 
 
 3.  การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ 
 การศึกษาทางเลือกนี้แบงเปน 2 แนวทาง คือ การศึกษาตางประเทศ และการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ โดย

นักศึกษาจะตองเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
 การศึกษาตางประเทศ 
  นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาตางประเทศ สามารถดําเนินการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันที่ศึกษาใน

ตางประเทศไดตามประกาศของสถาบันฯ ไมเกิน 6 หนวยกิต  
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 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 01066404 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ     6(0-270-0) 
  OVERSEA TRAINING 
 รวม         6 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 
                   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปดสอน 
จํานวน   6   หนวยกิต 
 
17.4  ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาที่ใชถูกกําหนดเปนตัวเลข  8  หลัก  ดังตอไปนี้ 
 รหัสตัวที่ 1 และ 2  ไดแก เลข   01  หมายถึงวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร 

05  หมายถึงวิชาในคณะวิทยาศาสตร 
90  หมายถึงวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัสตัวที่ 3 และ 4  ไดแก เลข   00  หมายถึงวิชากลางของคณะวิศวกรรมศาสตร 
     06  หมายถึงวิชาในสาขาวิศวกรรมการวัดคุม 

 รหัสตัวที่ 5 ไดแก เลข       6  หมายถึงวิชาในระดับปริญญาตรี 
 รหัสตัวที่ 6, 7, 8  ไดแก เลขลําดับที่ของวิชาตาง ๆ  
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17.5 แผนการศึกษา   

ปท่ี 1 ภาคเรียนที่  1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01006001 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
ENGINEERING MATHEMATICS 1 

3(3-0-6) 

05306121 ฟสิกสทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS 1 

3(3-0-6) 

05306122 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 

1(0-3-0) 

05106193 เคมีทั่วไป  
GENERAL CHEMISTRY 

3(3-0-6) 

05106194 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
PRACTICES IN GENERAL CHEMISTRY 

1(0-3-0) 

01006009 เขียนแบบวศิวกรรม 
ENGINEERING DRAWING 

3(3-2-6) 

90106003 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 
COMPUTER AND PROGRAMMING 

3(3-2-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หมวดวิชาภาษาองักฤษ)  

3(3-0-6) 

รวม 20 
 
ปท่ี 1 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01006002 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

ENGINEERING MATHEMATICS 2 
3(3-0-6) 

05306123 ฟสิกสทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 

3(3-0-6) 

05306124 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

1(0-3-0) 

01006010 กลศาสตรวศิวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS 

3(3-0-6) 

01006011 วัสดุวิศวกรรม 
ENGINEERING MATERIALS 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(กลุมวชิามนษุยศาสตร/สังคมศาสตร) 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หมวดวิชาภาษาองักฤษ) 

3(3-0-6) 

รวม 19 
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ปท่ี 2 ภาคเรียนที่  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01006003 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

ENGINEERING MATHEMATICS 3 
3(3-0-6) 

01066101 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส 
FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS  

3(3-0-6) 

01066100 วงจรไฟฟา 
ELECTRIC CIRCUITS 

3(3-0-6) 

01066114 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 
DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 

3(3-0-6) 

01066113 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
ELECTRICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(กลุมวชิามนษุยศาสตร/สังคมศาสตร) 

3(3-0-6) 

01066200 การทดลองทางวศิวกรรมการวัดคมุ 1 
INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 1 

2(0-6-0) 

รวม 20 
 

ปท่ี 2 ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร) 

3(3-0-6) 

01066209 อิเล็กทรอนิกสวศิวกรรม 
ENGINEERING ELECTRONICS 

3(3-0-6) 

01066203 ระบบควบคุม  
CONTROL SYSTEMS 

3(3-0-6) 

01066111 อุปกรณตรวจรู/สงสัญญาณและการปรับสถานะสัญญาณ 
SENSOR/TRANSDUCER AND SIGNAL CONDITIONING 

3(3-0-6) 

01066205 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยกุต 
MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS 

3(3-0-6) 

01066204 สนามแมเหล็กไฟฟา 
ELECTROMAGNETICS FIELD  

3(3-0-6) 

01066201 การทดลองทางวศิวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 
LABORATORY 1 

2(0-6-0) 

รวม 20 
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ปท่ี 3 ภาคเรียนที่  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01066210 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ 

PROCESS INSTRUMENTATION 
3(3-0-6) 

01066302 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 
ELECTRICAL MACHINES 1 

3(3-0-6) 

01066212 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม 
PROCESS DYNAMICS AND CONTROL 

3(3-0-6) 

01066214 วาลวควบคุมและตัวขับเคลื่อน 
CONTROL VALVE AND DRIVES 

3(3-0-6) 

01066216  การออกแบบระบบไฟฟา 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(กลุมวชิามนษุยศาสตร/สังคมศาสตร) 

3(3-0-6) 

01066300 การทดลองทางวศิวกรรมการวัดคมุ 2 
INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 2 

2(0-6-0) 

รวม 20 
 
ปท่ี 3 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01066303 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 

ELECTRICAL MACHINES 2 
3(3-0-6) 

01066117 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได 
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS 

3(3-0-6) 

01066116 อิเล็กทรอนิกสกาํลัง 
POWER ELECTRONICS 

3(3-0-6) 

01066211 มาตรวิทยา 
METROLOGY 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(กลุมวชิามนษุยศาสตร/สังคมศาสตร) 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หมวดวิชาภาษาองักฤษ) 

3(3-0-6) 

01066301 การทดลองทางวศิวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 
LABORATORY 2 

2(0-6-0) 

รวม 20 
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ปท่ี 3 ภาคฤดูรอน  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม  

INDUSTRIAL TRAINING 
0(0-300-0) 

รวม 0(0-300-0) 
 
ปท่ี 4 ภาคเรียนที่  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01066111 วิศวกรรมการวัดคุม 

INSTRUMENTATION ENGINEERING 
3(3-0-6) 

01066113 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 
DATA COMMUNICATION AND NETWORKS 

3(3-0-6) 

01066207 เตรียมโครงงาน 
PRE-PROJECT 

1(0-3-0) 

0106xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการวัดคุม 1 
INSTRUMENTATION ENGINEERING ELECTIVE 1 

3(3-0-6) 

0106xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการวัดคุม 2 
INSTRUMENTATION ENGINEERING ELECTIVE 2 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVE 1 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVE 2 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หมวดวิชาภาษาองักฤษ) 

3(3-0-6) 

รวม 22 

 
ปท่ี 4 ภาคเรียนที่  2 

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

0106xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการวัดคุม 3 
INSTRUMENTATION ENGINEERING ELECTIVE 1 

3(3-0-6) 

01066200 โครงงาน 
PROJECT 

3(0-9-0) 

รวม 6 
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แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  สหกิจศึกษา      

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01066402 สหกิจศึกษาเฉพาะดานทางวศิวกรรมการวัดคุม   

CO-OPERATIVE EDUCATION 
6(0-270-0) 

 
รวม 6 

 
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบนัการศึกษาในตางประเทศ 6(x-x-x) 

รวม 6 
หรือ   
01066404 การปฏิบัตกิารฝกงานตางประเทศ 

OVERSEA TRAINING 
6(0-270-0) 

รวม 6 
    

หมายเหตุ ตามแผนการศึกษาการลงทะเบียนของช้ันปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  นักศึกษาสามารถนําวิชาตาง ๆ 
ในแผนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ไปลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 และสามารถนําวิชาตาง ๆ ในแผนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 
ไปลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ได (การลงทะเบียนเรียนช้ันปที่ 4 ใหลงทะเบียนวิชาใหครบตามแผนการศึกษา) 
 
     17.6  คําอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมายเหตุ  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบังเปดสอน (ตามระบุในภาคผนวก ค) 
 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
-  กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน         หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

05306121  ฟสิกสท่ัวไป 1        3(3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 1 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE  :  NONE  
สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง สมดุลแรง จุดศูนยกลางแรง  โนมถวงและจุดเซน

ทรอยดส  คลื่นและการสั่นสะเทือน กลศาสตรของไหล กาซอุดมคติและสารบริสุทธิ์ งานและความรอน การนําความรอน 
การพาความรอนและการแผรังสีความรอน  

Equilibrium of particles, equivalent system of forces, equilibrium of rigid bodies, center of gravity and 
centroids, vibration and wave, fluid mechanics, ideal gas and pure substances , work and heat, thermal conduction, 
thermal convection and radiation. 
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05306122 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1       1(0-3-0) 
 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE  :  NONE 
 ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 05300121   ฟสิกสทั่วไป 1 
 The experiments correspond to the subject in 05300121 General Physics 1. 
 

05306123 ฟสิกสท่ัวไป 2        3(3-0-6) 
 GENERAL PHYSICS 2 
 วิชาบังคับกอน : 05300121 ฟสิกสทั่วไป 1 

 PREREQUISITE  :  05300121 GENERAL PHYSICS 1 
การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง   โพลาไลเซซั่น  เลนส  และอุปกรณทางแสง, ทฤษฎีความเร็วสัมพัทธ

พิเศษ  คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น  คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาคโครงสรางของอะตอม  แบบจําลองอะตอมของบอร  
สมการโชรดิงเจอร  ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน  อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลายตัว,   การวิเคราะหวงจร
กระแสตรงและกระแสสลับ,  โครงสรางพื้นฐานของระบบทางอิเล็กทรอนิกส  คุณสมบัติเบื้องตนของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
พ้ืนฐานไดโอด  ทรานซิสเตอรทั้งชนิดสองขั้วและสนามไฟฟา  การใชงานพื้นฐานไดโอด 

Reflection and refraction, polarization,  Plane mirrors,   Lens and optical instruments,  special relativity,  
the dual property of wave and particle, atom structure, Bohr model, SchroOdinger equation, quantum theory of hydrogen 
atom, multielectron atom, DC and AC circuit analysis, basic configuration of electronics systems, basic characteristics of 
semiconductor devices (diode, bipolar transistors and field effect transistors), basic diode applications. 

 

05306124 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2       1(0-3-0) 
 GENERAL PHYSICS LABORATORY 2      
 วิชาบังคับกอน : 05300122 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 
 PREREQUISITE  : 05300122 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
 ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 05300123 ฟสิกสทั่วไป 2  
 The experiments correspond to the subject in 05300123 General Physics 2. 
 

05106193 เคมีท่ัวไป         3(3-0-6) 
 GENERAL CHEMISTRY 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE  :  NONE  
พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ  คุณสมบัติของแกส  ของแข็ง  ของเหลวและสารละลาย  

สมดุลเคมี  สมดุลไอออน  จลนพลศาสตรเคมี  โครงสรางทางอิเล็กตรอนของอะตอม  พันธะเคมีสมบัติตามตารางพีริออดิก  
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ  ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิซัน  ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ 

Stoichiometry and basis of the atomic theory, properties of gases, liquids, solids and solutions, chemical 
equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetics, electronic structures of atoms, chemical bonds, periodic properties, 
representative elements, nonmetals and transition metals, acid-base reactions and redox reactions.   
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05106194 ปฎิบัติการเคมีท่ัวไป         1(0-3-0) 
 PRACTICES IN GENERAL CHEMISTRY 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE  :  NONE 
 ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 05100193 เคมีทั่วไป 
 The experiments correspond to the subject in 05100193 General Chemistry. 
 

01006001 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
 ENGINEERING MATHEMATICS 1 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE  :  NONE  
 ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันที่นิยามโดยกราฟ ตาราง และสูตร อนุพันธของฟงกชันเชิงกําลัง 
ฟงกชันพหุนาม ฟงกชันเลขชี้กําลัง ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน และฟงกชันโดยปริยาย 
กฎการหาอนุพันธ กฎผลคูณ กฎผลหาร กฎลูกโซ ฯ รูปแบบยังไมกําหนด ปริพันธของฟงกชันที่นิยามโดยกราฟ ตาราง และ
สูตร  ทฤษฎีพ้ืนฐานของแคลคูลัส ตระกูลเสนโคงแบบพาราเมตริก การหาคาเหมาะที่สุด เทคนิคของปริพันธ ปริพันธไมตรง
แบบ การลูเขาและการลูออกของปริพันธ ระเบียบวิธีเชิงเลขของปริพันธ การประยุกตของปริพันธ สมการเชิงอนุพันธเชิง
เสนอันดับหนึ่ง อันดับสอง ที่มีสัมประสิทธเปนคาคงตัวแบบเอกพันธ และมีสัมประสิทธเปนคาคงตัวแบบไมเอกพันธ การ
ประมาณคาของฟงกชันโดยใชพหุนามเทเลอร อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับ อนุกรม อนุกรมเทเลอร อนุกรมกําลัง อนุกรมฟูริเยร 

 Limits, Continuity. Derivatives of functions defined by graphs, tables and formulas. Differentiation of  
power, polynomial, exponential, trigonometric, logarithmic, inverse trigonometric functions and implicit differentiation. 
Differentiation rules: product rule, quotient rule, chain rule, etc. Indeterminate form. Integral of functions defined by 
graphs, tables and formulas. Fundamental theorem of calculus. Parameterized families of curves. Optimization. 
Techniques of integration. Improper integrals. Convergence and divergence of integrals. Numerical methods of 
integration. Applications of integration. First and second order linear constant coefficient homogeneous and 
inhomogeneous differential equations. Approximation of functions by means of Taylor polynomials. Mathematical 
Induction. Sequences. Series. Taylor series. Power series. Fourier series.  

 

01006002 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2       3(3-0-6) 
 ENGINEERING MATHEMATICS 2 
 วิชาบังคับกอน : 01006001 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

 PREREQUISITE  : 01006001 ENGINEERING MATHEMATICS 1 
 แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปรเบื้องตน พิกัดเชิงขั้ว การวิเคราะหฟงกชันหลายตัวแปร ฟงกชันคา

เวกเตอร อนุพันธยอย และปริพันธหลายช้ัน การวเคราะหเวคเตอร เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด สมการพาราเมตริก ปริพันธ
เชิงเสน ปริพันธเชิงพื้นผิว และทฤษฎีบทหลักที่เกี่ยวกับการประยุกต เชน ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีไดเวอรเจนซ ทฤษฎีบท
ของเกาส ทฤษฎีบทของสโตกส เปนตน ตัวแปรเชิงซอน ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน อนุพันธและสมการคอชี-รีมันน 
ปริพันธ และทฤษฎีบทปริพันธคอชี อนุกรมกําลังและอนุกรมลอเรนต ทฤษฎีบทเรซิดิว การสงคงรูปและการประยุกต 
อนุกรมฟูริเยร 
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 Introduction to Multivariable Calculus. Polar coordinates. Analysis of functions of several variables, 

vector valued functions, partial derivatives, and multiple integrals. Vector analysis. Optimization techniques, parametric 
equations, line integrals, surface integrals and major theorems concerning their applications: Green’s Theorem, 
Divergence Theorem, Gauss Theorem, Stokes Theorem, etc. Complex Variable. Functions of a complex variable. 
Derivatives and Cauchy-Riemann equations. Integrals and Cauchy integral theorem. Power and Laurent Series. Residue 
theory. Conformal mapping and applications. Fourier series. 

 

01006003 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3       3(3-0-6) 
 ENGINEERING MATHEMATICS 3 
 วิชาบังคับกอน : 01006002 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

 PREREQUISITE  : 01006002 ENGINEERING MATHEMATICS 2 
 ระบบสมการเชิงเสนและผลเฉลย แนวคิดเกี่ยวกับเวกเตอร ปริภูมิเวกเตอร  ปริภูมิผลคูณภายใน ฐาน ฐาน

เชิงต้ังฉากปกติและการประยุกตในอนุกรมฟูริเยร ฯ การแปลงเชิงเสน การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด การแปลงฟูริเยร ฯ 
แมตริกซและตัวกําหนด รากลักษณะเฉพาะ และฟงกชันลักษณะเฉพาะ การหาสมการแบบจําลองและการหาผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง เสถียรภาพของสมการ ออโตโนมัส สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนอันดับสูง ฐานของผล
เฉลย รอนสเกียน และปญหาคาเริ่มตน ระบบเชิงเสนของสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งซึ่งมีสัมประสิทธเปนคาคงตัว วิธีหา
ผลเฉลยโดยวิธีกําจัดและวิธีหาคาลักษณะเฉพาะ ผลเฉลยเชิงเลขของปญหาคาเริ่มตนของสมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการ
ผลตางและผลเฉลยอันตะ การประยุกตทางวิศวกรรม 

 Systems of linear equations and solutions. Introduction to vector concept: vector space, inner product 
space, bases, orthonormal bases and applications in Fourier series, etc.  Linear transformations: Laplace transformation, z-
transformation, Fourier-transformation, etc. Matrices and Determinants. Characteristic roots and eigenfunctions.  First 
order differential equations: modeling and solving. Stability of autonomous equations. Higher order linear ordinary 
differential equations: Solution bases, Wronskian, and initial value problems. Linear system of first order differential 
equations with constant coefficients: Elimination and eigenvalue method of solution. Numerical solution of initial value 
problems for ordinary differential equations. Difference equations and finite difference solutions. Engineering applications. 

 

01006009 เขียนแบบวิศวกรรม        3(3-2-6) 
 ENGINEERING DRAWING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE  :  NONE  
 การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ต้ังฉากกัน การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การเขียนภาพ 3 มิติ) 
การกําหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชวยและภาพแผนคลี่ การเสก็ตรางแบบ  การเขียน
แบบประกอบและภาพแยกชิ้นสวน  พ้ืนฐานในดานการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ  
 Lettering: orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning and  tolerancing ; 
sections, auxiliary views and  development; freehand sketches, detail and  assembly drawings; basic computer-aided drawing 
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01006010 กลศาสตรวิศวกรรม        3(3-0-6) 
 ENGINEERING MECHANICS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE  :  NONE  
 ระบบของแรง แรงลัพท สมดุล สถิตยศาสตรของของไหล จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและ

วัตถุเกร็ง กฎของที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและโมเมนตัม    
 Force systems;   resultant;  equilibrium;  fluid statics; Kinematics and kinetics of particles and  rigid 

bodies; Newton’s  second  law of motion;  work and energy, impulse and momentum.   
 

01006011 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
 ENGINEERING MATERIALS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE  :  NONE  
 ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของวัสดุวิศวกรรมกลุม

หลักๆ เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ คุณสมบัติทางกลและ
การเสื่อมสภาพของวัสดุ  

 Study of relationship between structures, properties, production processes and applications of main 
groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams and their 
interpretation; mechanical properties and materials degradation. 

 

01066100      วงจรไฟฟา          3(3-0-6) 
ELECTRIC CIRCUITS 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
PREREQUISITE  :  NONE 
องคประกอบวงจรไฟฟา  การวิเคราะหโนดและเมช  ทฤษฎีการทับซอน  การแปลงแหลงจาย วงจรสมมูล

เทวินินและนอรตัน การสงถายกําลังสูงสุด ผลการตอบสนองภาวะชั่วครูดีซีและการอยูตัวไซนูซอยดดีซี แผนภาพเฟสเซอร 
กําลังเอซี วงจรสามเฟส วงจรรีโซแนนซ วงจรเชื่อมตอดวยแมเหล็ก ผลตอบสนองความถี่ การแปลงลาปลาซ วงจรสอง
ทางเขาออก อนุกรมฟูริเยร และการแปลงฟูริเยร 

Circuit elements, node and mesh analysis, superposition theory, source transformation, Thevenin and 
norton equipvalent circuit,  maximum power transfer, DC transient and AC sinusoidal steady-state responsed, Phasor 
diagram, AC power, three  phase circuit, Resonance, magnetically coupled circuit, frequency response, Laplace 
transformation, two-port network, Fourier series, and Fourier transformation. 
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01066204 สนามแมเหล็กไฟฟา        3(3-0-6) 
 ELECTROMAGNETICS FIELD 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  :  NONE  
การวิเคราะหเวกเตอร  กฎของคูลอมบและความเขมสนามไฟฟาสถิต  กฎของเกาสและฟลักซไฟฟา    

พลังงานและศักดาไฟฟา    ตัวนํา   ไดอะเล็กตริกและความจุไฟฟา  สนามแมเหล็กสถิต    กฎของบีโอทขซาวารท   กฎวงจร
ของแอมปแปร   แรงแมเหล็ก    วัสดุแมเหล็กและการเหนี่ยวนํา    สนามที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาและสมการของแมกซเวลล     
กฎของฟาราเดย  คลื่นระนาบในไดอิเล็กตริกและตัวนํา 

Vector analysis, Coulomb’s law and electric field intensity, Gauss’s law and electric flux,  energy and potential,  
conductor,  dielectric and capacitance, the steady magnetic field, Biot-Savart law, Ampere’s circuital law, magnetic forces, materials 
and inductance, time-varying fields and Maxwell’s equations, Faraday’s law, plane wave in dielectric and conductor. 

 

01066209 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม            3(3-0-6) 
 ENGINEERING ELECTRONICS 
 วิชาบังคับกอน : 01062100  วงจรไฟฟา 

PREREQUISITE  :  01062100 ELECTRIC CIRCUITS 
คุณลักษณะกระแส-แรงดันของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรเบื้องตน    ซึ่งประกอบดวยไดโอด ไบโพลารจั่ง

ชันทรานซิสเตอร  เจเฟท  ทรานซิสเตอรชนิดโลหะออกไซด สารกึ่งตัวนํา  ออปแอมปและการประยุกตใชงานแบบเชิงเสนและไม
เปนเชิงเสน  วงจรขยายผลตาง  วงจรขยายหลายภาค   วงจรสะทอนกระแส   ผลตอบสนองความถี่ของวงจรขยาย  วงจรขยายแบบ
ปอนกลับ  วงจรขยายกําลัง  วงจรกรองความถี่แบบแอกทีฟ  ออสซิลเลเตอร  แหลงกําเนิดกําลัง  และอิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน 

Current-voltage characteristics of electronic devices and basic electronic circuits consisted of diode, 
bipolar junction transistor (BJTs), JFET, Metal-Oxide-Semiconductor transistor (MOSFETs), operational amplifier and its 
applications in linear and nonlinear circuits, differential amplifiers, multistage amplifiers, current mirror circuits, 
frequency responses of amplifiers, feedback circuits, power amplifiers, active filters, oscillators, power supply, and 
introduction to power electronics. 

 

01066203 ระบบควบคุม        3(3-0-6) 
 CONTROL SYSTEMS  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  :  NONE 
ระบบควบคุมวงปดและเปด แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอนแผนภาพกรอบ  

แผนภาพการไหลของสัญญาณ  การวิเคราะหระบบควบคุมในโดเมนเวลาและในโดเมนความถี่  การทดสอบเสถียรภาพของ
ระบบโดยเกณฑของเราท-เฮอรวิตซ   เกณฑเสถียรภาพของไนควิสต แผนภาพโบเด และแผนภูมินิโคลส การออกแบบตัว
ชดเชยของระบบปอนกลับในโดเมนเวลาและในโดเมนความถี่ 

Closed-loop and open-loop control systems, mathematical models of physical systems, transfer 
functions, block diagrams, signal flow graphs, time-domain and frequency-domain analysis of control systems, systems 
stability by Routh-Hurwitz criterion,  Nyquist stability criterion,  Bode diagram and Nichols charts,  time-domain     and 
frequency-domain design of the compensators. 
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01006004  การฝกงานอุตสาหกรรม       0(0-300-0) 

 INDUSTRIAL TRAINING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE  :  NONE  
เปนการฝกงานภาคปฏิบัติที่จัดขึ้นตามสาขาวิชา โดยการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทเอกชน

ทั้งในประเทศ และตางประเทศ  ทั้งนี้เพื่อเปนการเสริมสรางประสบการณ  นักศึกษาทุกคนจะตองผานการฝกงานนี้ในชวง
ของการศึกษาภาคฤดูรอน   พรอมเขียนรายงานเสนอ 

During their four-year selected studies, students are required to complete a short-term industrial 
placement within professional selected environments. It takes place during a summer period. This course allows students 
to put into practice under conditions reflecting their future activities and responsibilities. The work, carried out under the 
responsibility of the firm involved, is presented in a written report. 
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 - กลุมวิชาบังคับ           หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01066101 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส      3(3-0-6) 
 FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  :  NONE  
หลักการและสมการพื้นฐาน ของเหลวอยูนิ่ง  หลักการของปาสคาลและอารคิมีดิส  สมการเบอรนูลี  การ

ไหลชนิดไมมีความหนืด การไหลชนิดมีความหนืด  แกสในอุดมคติ อุณหภูมิกับการวัดความรอน กฎขอแรกของเทอรโม
ไดนามิกส ทฤษฎีจลนของแกส ความดัน อุณหภูมิของแกส แรงระหวางอนุภาคของแก็ส ความรอนจําเพาะและการแบง
พลังงานของแกส  ระยะทางเฉลี่ย  ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค  การเคลื่อนที่แบบราวเนียน สมการแสดงสถานะของ  แวน  
เดอ  เวอล  เอ็นโทป   กับกฎขอที่สองของเทอรโมไดนามิกส กระบวนการแบบผันกลับไมได วัฏจักรของคารโนต 

Concepts and basic equations, fluid statics, concepts of pascal and archimedes, bernoulli equation, 
inviscid flows, introduction to viscous flows, The subject describes the theories of ideal gas, temperature and its 
measurement, the first law of thermodynamic. For the first law, it explains the gas kinetics in terms of pressure, particle 
temperature, specific heat, the average distance, the average velocity and kinetic energy, the Brownian motion and entropy 
of Van De Warl.  For the second law, it explains the irreversible process, and the Karnot cycle. 

 

01066114 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก          3(3-0-6) 
 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  :  NONE  
ทฤษฎีเบื้องตนของวงจรสวิทช่ิง  พีชคณิตบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร  การตรวจสอบความผิดพลาด  ตาราง

ความเปนจริง  แผนที่แบบคะนอห แผนที่แบบเวน วงจรเกทแบบแอนด  ออร  และนอร  วงจรฟลิบ-ฟลอบ  วงจรนับ  วงจรชิ
ฟทรีจิสเตอร  ระบบดิจิทัลแบบตาง ๆ  แนะนําไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน 

A study of the theory of logical switching, Boolean algebra, computer code, error detection, truth table, 
Karnaugh map, Ven map. It is also about the logical circuits: AND, OR, and NOR, the flip-flop circuits, counter and shift 
register, and introduction to the digital system and the fundamentals of microprocessor. 

 

01066111 อุปกรณตรวจรู/สงสัญญาณและการปรับสถานะสัญญาณ    3(3-0-6) 
 SENSOR/TRANSDUCER AND SIGNAL CONDITIONING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  :  NONE 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับอุปกรณตรวจวัดและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ อุปกรณวัดอุณหภูมิแบบโลหะคู   

แบบความตานทานไฟฟา   แบบเทอรโมคัปเปล   แบบอินฟราเรดและไพโรมิเตอร   อุปกรณวัดความดันแบบเชิงกล  แบบ
ทอ ของเหลว แบบความตานทานไฟฟา  แบบแรงดันแมเหล็ก  แบบความจุไฟฟา  แบบผลของเพโซอิเลคทริก  แบบความเร็ว
เหนือเสียง   อุปกรณวัดอัตราไหลและระดับของเหลวแบบ ออริฟส  เวนจูรี  ลูกลอย  เทอรไบน  แมเหล็กไฟฟา   เปนตน   
อุปกรณและวงจรไฟฟาที่ใชในการแปลงสภาวะสัญญาณ    วงจรยกระดับสัญญาณ วงจรบริดจ   วงจรแปลงกระแสเปน
แรงดันไฟฟา วงจรแปลงแรงดันไฟฟาเปนกระแสไฟฟา วงจรแปลงแรงดันเชิงกลเปนแรงดันไฟฟา  
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The principles of instrument and physical of material, bimetal temperature detector, resistance 

temperature detector, thermocouple, infrared and pyrometer, the  liquid in tube mechanical pressure transducer, electrical 
resistance, magnetic,  capacitance, piezoelectric, ultrasonic, the flow and level instrument, orifice, venturi,   float, turbine, 
electromagnetic etc, the signal conditioner, clamping, wheatstone  bridge, I/V converter, V/I converter, and P/V converter 
circuit. 

 

01066113 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา           3(3-0-6) 
 ELECTRICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  :  NONE 
นิยาม หนวยและมาตรฐานของเครื่องมือวัด การปองกัน ความปลอดภัย    ความเที่ยงตรงและความแมนยํา 

คุณสมบัติทางสถิตยและทางพลศาสตรของเครื่องมือวัด ความคลาดเคลื่อนและการวิเคราะหคาความคลาดเคลื่อนทางสถิตย
ในการวัด  ความนาเชื่อถือของระบบการวัด  การวัดแรงดัน กระแสและกําลังทางไฟฟา  การวัดอิมพีแดนซที่ความถี่ตํ่าและ
ความถี่สูง  ทรานสดิวเซอร  การวัดทางแมเหล็ก   เอซีบริดจแบบตาง ๆ   วิธีการวัดทางดิจิทัล  การวัดความถี่และเวลาดวย
ออสซิลโลสโคป  สัญญาณรบกวน เทคนิคการหาอัตราสวนระหวางสัญญาณการวัดกับสัญญาณรบกวน ตัวแสดงผลและตัว
บันทึกผล 

Definition, units and standard instruments, shielding, safety, accuracy and precision, static and dynamic 
properties of  instruments, error in measurements and their statistical analysis, reliability of  measurement system,  
voltage, current and power measurements, impedance measurement at low and high frequencies, transducers,  magnetic 
measurements,  AC Bridges, digital techniques in measurement,  frequency and  time measurement with oscilloscope, 
noises, signal-to-noise ratio enhancement techniques,  indicator and recorder. 

 

01066205 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกต           3(3-0-6) 
 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS 
 วิชาบังคับกอน : 01062114 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 

PREREQUISITE  :  01062114 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 
โครงสรางและสถาปตยกรรมภายใน   สัญญาณเวลาตางๆ  การเชื่อมตอกับหนวยความจําและอุปกรณ

อินพุท-เอาทพุท การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน  และการประยุกตใชงาน
ไมโครโปรเซสเซอรสําหรับระบบควบคุมและกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

Structure and architectures, timing diagrams, memory and input-output device interface, program for 
assemble language, microprocessors programming control and application for systems control and industrial processes. 
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01066210 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ          3(3-0-6) 
 PROCESS INSTRUMENTATION  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  :  NONE 
แนวความคิดพื้นฐานของอุปกรณวัดและควบคุมที่ใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรม  ทรานสดิวเซอร

ชนิดอนาล็อกและดิจิทัล ชนิดของความดัน การวัดความดันปานกลาง  การวัดความดันสูง และการวัดความดันต่ํา        
ทรานสมิตเตอรวัดความดันแตกตาง การสอบเทียบอุปกรณวัดความดัน  มิเตอรปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และวิธีพิเศษสําหรับวัด
อัตราการไหลของของไหล การวัดอุณหภูมิดวยวิธีที่ไมใชวิธีทางไฟฟา วิธีทางไฟฟา และวิธีการแผรังสีความรอน ชนิดของ
การวัดระดับของเหลว การวัดระดับโดยทางตรง การวัดระดับโดยทางออมที่ประกอบดวยวิธีความกดดันของน้ํา วิธีไฟฟา
และวิธีพิเศษ ตัวควบคุมทั่วไปที่ใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

Basic concept of measuring and control devices used in industrial process, analog and digital 
transducers, types of pressure, moderate pressure measurement, high pressure measurement and low pressure 
measurement, differential pressure transmitter, calibration of pressure instruments, fluid flow measurement includes 
primary meters, secondary meters and special methods, measurement of temperature includes non-electric methods, 
electric methods and radiation methods, types of liquid level measurement, direct liquid level measurement,  indirect 
liquid level measurement includes hydrostatic pressure methods, electrical methods and special methods, conventional 
controller used in industrial process. 

 

01066302 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1        3(3-0-6) 
 ELECTRICAL MACHINE 1 
 วิชาบังคับกอน : 01062204 สนามแมเหล็กไฟฟา 

PREREQUISITE  :  01062204 ELECTROMAGNETICS FIELD 
สารแมเหล็ก  คาความตานทานแมเหล็ก  วงจรแมเหล็ก  คาความเหนี่ยวนํา  พลังงานที่สะสมในรูป

สนามแมเหล็ก  พลังงานและพลังงานรวม  แรงที่เกิดจากสนามแมเหล็ก  แรงบิดที่เกิดจากสนามแมเหล็ก  ความสูญเสียใน
แกนเหล็ก  โครงสรางและทฤษฎีพ้ืนฐานของ   หมอแปลงไฟฟา  หมอแปลงไฟฟาในอุดมคติ  วงจรสมมูลของหมอแปลง
ไฟฟา  การทดสอบหมอแปลงไฟฟา  หมอแปลงแบบ 3 เฟส  หมอแปลงแบบออโต  โครงสรางและทฤษฎีพ้ืนฐานของ
เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง  แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่ขดลวดอารมาเจอร  แรงบิดที่เกิดจากสนามแมเหล็ก  การพัน
ขดลวดอารเมเจอรของเครื่องจักรไฟฟากระแสตรง  วงจรสมมูลของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง  วงจรสมมูลของมอเตอร
ไฟฟากระแสตรง  สมรรถนะของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง  สนามแมเหล็กสะทอนจากอารมาเจอร  อินเตอรโพลและ
ขดลวดคอมเพนเซส  การควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรง  การปองกันมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

Magnetic material, Reluctance, Magnetic circuit, Inductance, Energy storage in magnetic field, Energy 
and Co-energy, Electromagnetic force, Electromagnetic torque, Core loss, Structure and basic theory of transformer, Ideal 
transformer, Equivalent circuit of transformer, Three-phase transformer, Auto transformer, Structure and basic theory of 
dc machines, Armature induced emf, Electromagnetic torque, Armature windings of dc machines, Equivalent circuit of dc 
generator, Equivalent circuit of dc motor, Performance of dc machines, Armature reaction, Inter-pole and Compensating 
winding, DC motor speed control, DC motor protection 
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01066212 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม          3(3-0-6) 
 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL 
 วิชาบังคับกอน : 01062203 ระบบควบคุม 

PREREQUISITE  :  N01062203 CONTROL SYSTEM 
การวิเคราะหและศึกษาปญหาในกระบวนการทางพลศาสตร เทคนิคการแกปญหา และองคประกอบที่เปน

พลวัตรในวงรอบระบบควบคุม การควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน หลักการการควบคุมแบบปอนกลับ การวิเคราะหเสถียรภาพ 
การตอบสนองทางความถี่  และการออกแบบระบบควบคุม การวัดเบื้องตนและคุณลักษณะการวัดคุม คุณลักษณะของ
กระบวนการจริง  เครื่องควบคุมเชิงเสน  คุณลักษณะของเครื่องควบคุม  อุปกรณวัดปอนกลับ  อุปกรณสวนสุดทายในระบบ
ควบคุม  เครื่องควบคุมไมใชเชิงเสน  ระบบหลายวงควบคุม  ระบบปฏิกิริยาเคมี  ระบบกลั่น   

Mathematics modeling of chemical engineering systems, solution techniques and dynamics of these 
systems, introduction to automatic control, feedback control concept, stability analysis, frequency response and control 
system design, introduction to measurement and control instrument characteristics, real processing characteristics, linear-
device equipment, equipment control characteristics, feedback measurement element, final element, nonlinear-device 
equipment, multiring control system, chemical reacting system, distillation system.   

 

01066214 วาลวควบคุมและตัวขับเคลื่อน           3(3-0-6) 
 CONTROL VALVE AND DRIVES 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

ชนิดของวาลวควบคุม  บอลลวาลว  โกลบวาลว  และอื่นๆ  โครงสรางของวาลว  ตัววาลว  ตัวสงกําลัง  
ตัวกําหนดตําแหนง  คุณสมบัติของของไหล  การบีบอัด  อุณหภูมิ  ความหนืด  แรงดัน  และอื่นๆ  การหาคาสัมประสิทธิ์ของ
วาลว(ซีวี)  วัสดุที่ใชทําวาลวและวิธีการเลือกวัสดุ  การเลือกวาลวใหเหมาะสมกับการควบคุม  วาลวแบบพิเศษตางๆ  การ
ติดตั้งและซอมบํารุง 

Types of control valves, ball valve, globe valve etc,  valve structure, valve body, valve actuator, valve 
positioner, fluid flow characteristics, incompressible flow, kinetic temperature, non-viscous flow, kinetic pressure etc, 
calculation of valve flow coefficient (CV), valve materials and selection, factors being considered in specifying a valve 
for a specific application, specialty valves, valves installation and maintenance. 

 

01066117 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได          3(3-0-6) 
 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  :  NONE 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมแบบลําดับ โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่

โปรแกรมได อุปกรณทางอินพุทและเอาทพุท เชน อุปกรณตรวจจับ สวิตช โซลินอดยวาลว เอ็นโคดเดอร การเขียน
โปรแกรมสําหรับเครื่องควบคุมตามมาตรฐานสากล IEC1131 การติดตอสื่อสารสําหรับเครือขายระบบควบคุม การกระจาย
และการรวมศูนยการควบคุม การควบคุมระยะไกล การออกแบบระบบควบคุมสําหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ 

Fundamental of sequential control, structure and operation of Programmable Logic Control (PLC), input 
and output devices such as sensor, relays, solenoid valve etc. The Programming method for PLC under IEC 1131 
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standard, communication system for PLC network distributed and centralized control system remote control system, 
designing control system for automatic machine using PLC. 

 

01066303 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2        3(3-0-6)
 ELECTRICAL MACHINE 2 

วิชาบังคับกอน  :  01066302 เครื่องจักรกลไฟฟา 1  
PREREQUISITE  :  01066302 ELECTRICAL MACHINE 1 
ความเร็วซิงโครนัส  สนามแมเหล็กหมุน  แรงบิดที่เกิดจากสนามแมเหล็ก  การพันขดลวดอารมาเจอรของ

เครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ คาตัวคูณของการพันขดลวด โครงสรางและทฤษฎีพ้ืนฐานของเครื่องจักรซิงโครนัส  คา
ความเหนี่ยวนําซิงโครนัสรีแอกแทนซ  วงจรสมมูลของเครื่องจักรซิงโครนัส ลักษณะเฉพาะของสภาวะคงตัวมุมกําลังของ
เครื่องจักรซิงโครนัส  ซิงโครนัสคอนเดนเซอร  ผลของขั้วยื่นของเครื่องจักรกลซิงโครนัส  การตอขนานของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาซิงโครนัส  การเริ่มหมุนของซิงโครนัสมอเตอร  โครงสรางและทฤษฎีพ้ืนฐานของมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา  ความเร็วส
ลิป  วงจรสมมูลของมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา  แรงบิดที่เกิดจากสนามแมเหล็กของมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา  วงจรสมมูล
โดยประมาณของมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา  การทดสอบมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา  การควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟา
เหนี่ยวนํา  การปองกันมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา  มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําเฟสเดียว 

 Synchronous speed, Rotating magnetic field, Electromagnetic torque, AC armature winding, Winding 
factor, Structure and basic theory of synchronous machines, Synchronous reactance, Equivalent circuit of synchronous 
machines, Steady-State Power Angle Characteristics of synchronous machines, Synchronous condenser, Effect of salient 
pole of synchronous machines, Parallel operation of synchronous generator, Starting of synchronous motor, Structure and 
basic theory of induction motor, Slip speed, Equivalent circuit of induction motor, Electromagnetic torque of induction 
motor, Approximated equivalent circuit of induction motor, Induction motor testing, Speed control of induction motor, 
Protection of induction motor, Single-phase induction motor. 

 

01066116 อิเล็กทรอนิกสกําลัง            3(3-0-6) 
 POWER ELECTRONICS 
 วิชาบังคับกอน : 01062100  วงจรไฟฟา 

PREREQUISITE  :  01062100 ELECTRIC CIRCUITS 
คุณสมบัติตาง ๆ ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง เชน ไดโอดกําลัง ทรานซิสเตอรกําลัง   มอสเฟสกําลัง  

เอสซีอาร  จีทีโอ  ไอจีบีที  เปนตน    คุณสมบัติของวัสดุสารแมเหล็กและคุณสมบัติของหมอแปลงตาง ๆ  การปองกันการ
เลือกใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง    การออกแบบ   วงจรควบคุมสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังที่ใชในอุตสาหกรรม   
เชน   การควบคุมแรงดันไฟกระแสตรง   การควบคุมไฟกระแสสลับ    คอนเวอรเตอร   อินเวอรเตอร   ไซโครคอนเวอรเตอร   
การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง  การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

Characteristics of power electronics devices such as power diode, power transistor, power MOSFET, 
SCR, GTO, IGBT etc, characteristics of magnetic materials, power transformer core, ferrite core, iron power core, 
converters, ac to dc converter,  dc to dc converter,  cycle converter,  inverter,  dc to ac converters,  frequency changer,  
solid state motor drive,  direct current motor control,  induction motor control,  synchronous motor control. 
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01066216 การออกแบบระบบไฟฟา            3(3-0-6) 
 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
 วิชาบังคับกอน : 01062100  วงจรไฟฟา 

PREREQUISITE  :  01062100 ELECTRIC CIRCUITS 
นิยามและสัญลักษณที่ใชในการออกแบบเบื้องตน วงจรการกระจายกําลัง รหัส และมาตรฐานการติดตั้ง  การเขียน

ซิงเกิ้ลไลนและไรเซอรไดอะแกรม  การออกแบบการเดินสาย   ระบบกราวด  การคํานวณหาขนาดกระแสลัดวงจร  การเลือกใช
อุปกรณการปองกัน การปรับปรุงคาตัวประกอบกําลัง  การออกแบบระบบไฟฟากําลัง  และแสงสวางภายในภายนอกอาคารและใน
โรงงานอุตสาหกรรม  กฎและขอบังคับมาตรฐานสําหรับงานไฟฟา ระบบกําลังฉุกเฉิน การปรับปรุงคากําลังงานสูญเสีย   

Basic design concepts, power distribution schemes, codes and standards for electrical installation, 
electrical drawing, one-line and riser diagram, wiring design, grounding, short-circuit calculation, coordination of 
protective devices,  electrical system and lighting design for building and industrial zone, regulation standard for electrical 
system emergency power systems, power factor improvement. 
01066211 มาตรวิทยา         3(3-0-6) 
 METROLOGY 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

บทนําของมาตรวิทยา  นิยามของมาตรวิทยา  ระบบหนวยมาตรฐาน  มาตรฐานการวัดและการสอบกลับได
ของการวัด ทบทวนการวัดและเครื่องมือวัดในกระบวนการ หลักการการสอบเทียบเครื่องมือวัดในกระบวนการที่วัดคา
อุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหล หลักการการสอบเทียบตัวควบคุมและอุปกรณ   ควบคุมสุดทาย การประเมินคาความ
ไมแนนอน การรายงานผลการสอบเทียบ  

Introduction to metrology; definitions of metrology; international system of units; measurement standard and 
traceability; review of process measurements and instruments; calibrations of process instruments used for measuring temperature, 
pressure, level, flow rate; calibrations of controllers and final control elements; evaluation of uncertainty; report of calibration.  

 

01066111 วิศวกรรมการวัดคุม            3(3-0-6) 
 INSTRUMENTATION ENGINEERING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

ทบทวนเกี่ยวกับระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม  สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในกระบวนการ
อุตสาหกรรม  แผนภูมิการทํางานของกระบวนการ   ผังภูมิการวัดและการไหลของกระบวนการ  ผังภูมิการวัดและทอ  
แผนภูมิแบบวง แผนภูมิการเดินสายวงจร ตารางขอกําหนดมาตรฐานของอุปกรณตาง ๆ  วิธีการติดตั้ง    แผนผังรวมของ
กระบวนการทั้งระบบตั้งแตสวนหองควบคุม  จนถึงอุปกรณในภาคสนาม   การจําแนกพื้นที่เขตตาง ๆ  การเลือกใชเครื่องมือ
วัดที่เหมาะสมและถูกตองในพื้นที่เขตตาง ๆ  การเลือกและกําหนดขนาดของวาลวควบคุม  

Review of industrial process control system, instrumentation symbols and identification, process flow diagram: 
PFD, process flow and instrument diagram: PFID, PIPING and instrumentation diagram: P&ID, loop diagram, wiring diagram, 
instrument specification sheets, installation and hook up, plot plan for field instrument, plot plan for control room plot plan for 
cable routing & tubing etc, classification of areas for instrument installations in hazardous area, control vale sizing and selection. 
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01066113 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย           3(3-0-6) 
 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

แบบจําลองของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายขอมูล สถาปตยกรรมของเครือขายขอมูล การสง
ขอมูลแบบจุดตอจุด โปรโตคอลของการสงขอมูลแบบจุดตอจุด การสงขอมูลแบบใชตัวกลางในการสงขอมูลรวมกัน 
โปรโตคอลของการสงขอมูลแบบใชตัวกลางในการสงขอมูลรวมกัน แบบจําลองของความลาชาในการสงขอมูลผานระบบ
เครือขายขอมูล เทคนิคการคนหาเสนทางในการสงขอมูล การสงขอมูลผานระบบเครือขาย  การควบคุมอัตราการรับสง
ขอมูล 

Introduction to data communications and networks, layered network architecture, point-to-point 
protocols and links, delay models in data networks, multi-access communication, routing in data networks, data flow 
control. 

 

01066200 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 1       2(0-6-0) 
 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 1 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  :  NONE  
การทดลองพื้นฐานในสาขาตาง ๆ ของวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
Workshop and experiments in various fields of the instrumentation engineering. 
 

01066201 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1    2(0-6-0) 
 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING LABORATORY 1 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  :  NONE  
การทดลองพื้นฐานดานวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
Workshop and experiments in the field of the Electrical and Electronics Engineering. 
 

01066300 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 2           2(0-6-0) 
 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 2 
 วิชาบังคับกอน  :  01066200 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 1 
 PREREQUISITE  :  01066200 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 1 

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร     ในสาขาวิชาตาง ๆ ตอเนื่องจากปฏิบัติการทางวิศวกรรมการวัดคุม 1 
Workshop and experiments in various fields of engineering following the Instrumentation Engineering 

Laboratory 1. 
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01066301 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2    2(0-6-0) 
 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING LABORATORY 1 
 วิชาบังคับกอน  :  01066201 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 

PREREQUISITE  : 01066201 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING LABORATORY 1 
การทดลองพื้นฐานดานวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตอเนื่องจาการทดลองทางวิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 1 
Workshop and experiments in the field of the Electrical and Electronics Engineering following the 

Electrical and Electronics Engineering Laboratory 1. 
 

01066207 เตรียมโครงงาน              1(0-3-0) 
 PRE-PROJECT  
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมตัวและวางแผนที่จะทําโครงงานเพื่อพัฒนาทางดานวิศวกรรมการวัดคุม โดยให
นักศึกษาไดปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา พรอมทั้งจัดสรางกลุมเพื่อนนักศึกษาที่มีความถนัดในแตละดานมาประกอบกัน ใน
การทําโครงงานนักศึกษาตองสงรายงานการเตรียมตัวที่จะทําโครงงานและเสนอแนวความคิดตอสาขาวิชาเมื่อเสร็จสิ้นภาค
การศึกษา 

Studens prepare the plans to develop their future projects in instrumentation engineering field under the 
direction of faculty members. Students may work as individual or set up a team of students who have interdisciplinary 
skills. Students have to submit written reports to the department at the end of the semester. 
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 - กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา          หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01066113 วิศวกรรมระบบควบคุม             3(3-0-6) 
 CONTROL SYSTEM ENGINEERING  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE  

พีชคณิตเมตริกซ  รูปแบบเวกเตอร-เมตริกซของสมการสเตต  การวิเคราะหตัวแปร สเตตของระบบเชิงเสน
แบบเวลาตอเนื่อง ความควบคุมไดและความสังเกตไดของระบบเชิงเสน เสถียรภาพของระบบเชิงเสน  การออกแบบดวยการ
วางตําแหนงโพล  สเตตปอนกลับและตัวประมาณคาสเตต สําหรับระบบเชิงเสนปอนกลับ และแนะนําการออกแบบตัว
ควบคุมที่เหมาะที่สุด 

Matrix algebra, vector-matrix form of state equations, state variables analysis of continuous-time linear 
systems, controllability and observability for linear systems, stability of linear systems, pole–placement, state feedback, 
state estimator design for linear feedback control systems, and introduction to optimal controller designs. 

 

01066400 ระบบควบคุมดิจิทัล        3(3-0-6) 
 DIGITAL CONTROL SYSTEMS 
 วิชาบังคับกอน : 01062203 ระบบควบคุม 
 PREREQUISITE  :  01062203 CONTROL SYSTEMS 

แนะนําระบบควบคุมชนิดสัญญาณไมตอเนื่อง การแปลงสัญญาณและกระบวนการการแปลงสัญญาณ การ
แปลงแบบแซด เสถียรภาพของระบบควบคุมชนิดสัญญาณไมตอเนื่อง ผลตอบสนองเชิงเวลาของระบบควบคุมชนิด
สัญญาณไมตอเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมโดยใชวิธีปริภูมิสถานะ การควบคุมที่เหมาะสมที่สุด 

Introduction to discrete time control systems; Signal conversion and processing; the z-transform; 
Stability of discrete time control systems; Time response of discrete time control systems; Frequency response of discrete 
time control systems;. State-Space approach to discrete time control system design; Linear discrete time optimal control. 

 

01066112 การควบคุมคุณภาพ            3(3-0-6) 
 QUALITY CONTROL 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

แนวคิดทางคุณภาพ  ความรูพ้ืนฐานทางสถิติและทฤษฎีความนาจะเปนที่นําไปใชในการควบคุมคุณภาพ   
แผนภูมิควบคุมคุณลักษณะเชิงคุณภาพแบบแอ็ตตริบิวต  และแบบวาริเอ-เบิล  การวิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการ  
แผนการตรวจรับดวยตัวอยางสําหรับตัวแปรแบบแอ็ตตริบิวตและแบบวาริเอเบิล  การออกแบบการทดลอง ความเชื่อถือได  
การสอบเทียบเครื่องมือตามระยะเวลาที่กําหนด และการแนะนํามาตรฐาน ISO อนุกรม 9000  

Introduction to quality concepts, introduction to statistical and probability theories for quality control, 
control charts for attributes, control chart for variables, process capability analysis, acceptance sampling plans for 
attributer and variables, experimental design, reliability, calibration program, and the ISO 9000 series. 
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01066215 แมคคาทรอนิกส        3(3-0-6) 
 MECHATRONICS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

ระบบเมคคาทรอนิกสเบื้องตน หลักการใชไมโครโปรเซสเซอรควบคุม การทํางานของเครื่องจักร  การ
ควบคุมตําแหนง  การควบคุมความเร็ว  การควบคุมแรงบิดและการควบคุมผสมผสาน การควบคุมมอเตอรไฟฟาโดยใช
ทรานซิสเตอรควบคุมความตางศักย การควบคุมมอเตอรไฟฟาโดยใชไทริสเตอรควบคุมเฟส การควบคุมมอเตอรไฟฟาโดย
ใชทรานซิสเตอรควบคุมการเปดและปด   การควบคุมมอเตอรไฟฟาโดยปรับความกวางของสัญญาณพัลซ     การควบคุม
มอเตอรไฟฟาโดยใชเฟสล็อคลูป   การควบคุมมอเตอรไฟฟาแบบดิจิทัล    และการควบคุมมอเตอรไฟฟาโดยการควบคุม
ความถี่ 

Basic of mechatronic system, principles of microprocessor for controlling the machine, machine 
operating, position control, speed control, torque control, motor control with voltage control by transistor, phase control 
by thyristor, on-off control, pulse width modulation, phase lock loop control, digital control and frequency control. 

 

01066115 ระบบควบคุมเชิงเลขดวยคอมพิวเตอร           3(3-0-6) 
 COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL SYSTEMS (CNC) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

คําจํากัดความและการใชงาน  การควบคุมเชิงเลข  โครงสรางของระบบ  หลักการควบคุมแบบวงเปดและ
ปด  หลักการทางเรขาคณิต  การประยุกตใชงานโปรแกรมระบบควบคุมเชิงเลข 

Definitions and usage, numerical control (NC), computerized numerical control system structure, principles of 
open loop and closed loop control, coordinate systems, applications of numerical control program in the form of NC code. 

 

01066401 ระบบควบคุมแบบกระจายหนาที่      3(3-0-6) 
 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS (DCS) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

ประวัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม โครงสรางการควบคุมแบบกระจาย 
เครื่องมือเช่ือมตอและควบคุมกระบวนการ การเชื่อมตอและควบคุมกระบวนการและการกําหนดโครงสรางระบบควบคุม
ของดีซีเอส เครื่องมือติดตอและปฏิบัติการของผูใชระดับพนักงาน เครื่องมือติดตอและปฏิบัติการของผูใชระดับวิศวกร 
เครือขายคมนาคมของดีซีเอส ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการ การใชดีซีเอสสําหรับควบคุมกระบวนการ 
การเชื่อมตอดีซีเอสกับคอมพิวเตอร และเครื่องมือควบคุมอื่น การเลือก การติดตั้ง และการทดสอบ ดีซีเอส แนวโนมของดีซี
เอส และระบบควบคุมอื่นในอนาคต 

Evolution of instrumentation; Distributed control hierarchies; Field control unit architecture; Field 
control unit language; Operator interfaces;. Engineering interfaces; Communication facilities; Review of process controls; 
Implementation of distributed control system elements; Implementation in dedicated computing devices; General purpose 
computers in distributed control systems; Choosing installation and commissioning of distributed control systems; Future 
trends in distributed control systems.   
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01066213 การประมวลสัญญาณดิจิทัลในงานวิศวกรรมการวัดคุม         3(3-0-6) 
 DIGITAL SIGNAL PROCESSING FOR INSTRUMENTATION AND CONTROL  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

การกอกําเนิดสัญญาณและการประมวลผล  การแปลงขอมูลที่ไดมา  ระบบการสื่อสารขอมูล  รูปแบบรหัส
พัลส  เทคนิคการมอดูเลตสําหรับการสื่อสารขอมูลดิจิทัล  ระบบโทรมาตร   การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล    ตัวกรองดิจิทัล  
และผลการแปลงฟูริเยรแบบเวลาเต็มหนวยอยางรวดเร็ว  

Signal generation and processing, data acquisition and conversion, data-transmission systems, pulse code 
formats, modulation techniques for digital data transmission, telemetry systems, digital signal processing, digital filters, 
and fast fourier transformation.  

 

01066302 การวิเคราะหคาใชจายในอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 
 INDUSTRIAL COST ANALYSIS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

หลักการบัญชีเบื้องตน การวิเคราะหงบการเงินเพื่อใชในการตัดสินใจ การควบคุมสภาพคลอง ที่มาของ
แหลงเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว การลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในสินทรัพยทางการเงินและทรัพยสินถาวรหลัก การ
กําหนดราคาและตนทุนสินคา  การวิเคราะหตนทุนเพื่อการวางแผน การควบคุมตนทุนโดยการงบประมาณและตนทุน
มาตรฐาน 

Fundamentals of financial accounting, use of financial data in decision-making, managing cash and near 
cash funds, investment in long term assets, controlling liquidity, sources of short term and long term funds, fundamentals 
of pricing and standard cost, factory overhead costs, use of cost analysis for planning and controlling processes.  

 

01066303 การบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 
 INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

การศึกษาธรรมชาติและวิธีการปองกัน  หรือแกไขผลอันตรายในการผลิตทางอุตสาหกรรม  การใชและการ
จัดการเกี่ยวกับแกส  ฝุนละออง กรด  ของไหล  รังสี  ไฟฟาแรงสูง    การปองกันอุบัติเหตุทั่วไปในโรงงาน   จิตวิทยา
อุตสาหกรรมเบื้องตน  หลักการควบคุมสิ่งแวดลอมทางอุตสาหกรรม   กฎความปลอดภัย   และการจัดการความปลอดภัย 

Study of nature and preventive of remedial procedures to hazards in industrial production, use and 
management of gas, dust, acid, fluid, radiation, high voltage, factory accident protection, basic industrial psychology, 
principles of industrial environmental control, safety laws, and principles of safety management. 
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01066311      ระบบนิวเมติก/ไฮดรอลิกและการควบคุม      3(3-0-6) 
 PNEUMATIC / HYDRAULIC DEVICES SYSTEM AND CONTROL 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

กฎเบื้องตนและชนิดของระบบควบคุม  ระบบจายกําลัง อุปกรณในระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก   
สัญลักษณและการทํางาน   การควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก    ขั้นพื้นฐาน  การควบคุมนิวแมติกและไฮดรอลิกดวย
ไฟฟา  หลักในการประยุกตใชงานควบคุม  การปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณพ้ืนฐาน  และการใชในงานควบคุมกระบวนการ 

Hydraulic/pneumatic device, system control basic law,  types of control system,  power system unit,  
hydraulic and pneumatic devices,  symbols and acting,  basic of hydraulic and pneumatic control system,  hydraulic and 
pneumatic with electrical circuit control,  principles of application control,  basic device practice, and application for 
process control. 

 

01066318     การวัดและการสงสัญญาณทางไกล      3(3-0-6) 
 TELEMETERING SYSTEMS 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

ประเภทของการวัดและการสงสัญญาณทางไกล ระบบวัดและการสงสัญญาณแบบโวลทเตจ กระแสไฟฟา 
ตําแหนง ความถี่ และแบบพัลส เรียนรูรหัสแบบตาง ๆ เชน BCD, ASCII และอื่น ๆ เรียนรูระบบการสงสัญญาณ แบบ
อนุกรมและแบบขนาน การสงสัญญาณแบบซิงโครนัสและไมซิงโครนัส การตรวจจับความผิดพลาดและรหัสรักษาความ
ปลอดภัยชองการวัดและสงสัญญาณ  เชน  การสงผานสัญญาณในสายไฟฟา  สายคู  สายโทรศัพท   คลื่นความถี่วิทยุ และ
ดาวเทียม 

Introduction to telemetering systems classification. Considerations of voltage, current, position, 
frequency and pulse telemetering systems. Pulse duration systems coding systems such as BCD, ASCII code etc. 
Transmission mode, parallel and serial transmission, synchronous and asynchronous transmission, code security and error 
detection, telemetering communications channels such as two wire privately owned channels, leased commercial 
telegraph, teletype and telephone channels, radio wave, and satellite. 

 

01066310      การควบคุมแบบฟซซี       3(3-0-6) 
 FUZZY CONTROL 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

เซ็ทแบบฟซซี   เครื่องควบคุมแบบฟซซีเบื้องตน  สมการเชิงสัมพันธแบบฟซซี การออกแบบเครื่องควบคุม
แบบฟซซี  การพัฒนาเชิงทฤษฎีในการสรางเครื่องควบคุมแบบฟซซี  ระบบฟซซี่  การจําแนกรูปแบบจําลองฟซซี  การ
ทํานายและการควบคุมแบบจําลองฟซซี 

Fuzzy sets, introduction to fuzzy controls, relative fuzzy equation, fuzzy systems, design of fuzzy 
control, theory fuzzy controller development, fuzzy modeling, forecasting and control by fuzzy models. 
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01066314      การวัดคุมเสมือน        3(3-0-6) 
 VIRTUAL INSTRUMENTATION 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

แนะนําเกี่ยวกับการวัดคุมเสมือน  ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมแลบวิว  แพ็คเก็จ สัญญาณและรูปแบบการวัด  
ตัวตรวจรูตางๆ  การไดมาของสัญญาณ  การวัดคุณลักษณะตัวตรวจรู  การควบคุมเครื่องวัด  การกําเนิด  การวิเคราะหและ
การประมวลผลสัญญาณ 

Introduction to virtual instrumentation, LabVIEW, packets, signals and measuring configuration, 
sensors, signal acquisition, sensor characteristics measurement, instrument control, the generation, analysis and processing 
of signal. 

 

01066317     การติดตั้งอุปกรณเคร่ืองมือวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย     3(3-0-6) 
       ELECTRICAL INSTRUMENT INSTALLATIONS IN HAZARDOUS AREA 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

ศึกษาองคประกอบของการเกิดลุกไหม จุดวาบไฟ และการระเบิด มาตรฐานของกลองหอหุมอุปกรณและ
การปองกัน การแบงพื้นที่เขตอันตราย วิธีปองกันอันตรายแบบตาง ๆ  และวิธีการติดตั้งอุปกรณเครื่องมือวัดในเขตพื้นที่ ๆ 
เกิดอันตรายตามขั้นตอนของวิธีปองกันแบบตาง ๆ 

The subject describes how to install the electrical instruments in hazard industry. It starts with fire factor, 
flash point, expiation, standard enclosure and IP degree of protection. Students will know about the hazardous area 
classification and protection and method of the electrical instrument installations. 

 

01066319     เคร่ืองมือวัดวิเคราะห        3(3-0-6) 
       ANALYTICAL INSTRUMENT 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

ศึกษาการวัดและการวิเคราะหแบบตางๆ เชน การใชแรงแมเหล็ก การใชแสงอินฟราเรด และอื่นๆ ศึกษา
คุณสมบัติทางเคมีของแกส การสุมตัวอยางในการวัด และวิเคราะหสําหรับแกส คาความนํา คา pH คารบอนไดออกไซด 
ไฮโดรเจน และอื่นๆ 

Study of classification of analytical instruments such as magnetic, infrared etc. Study of chemical 
properties of gases and applications. Sampling of measurement and analysis for gas, pH, conductivity, cabondioxide, 
hydrogen, oxygen and so on. 
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01066320      วิศวกรรมหุนยนต        3(3-0-6) 
 ROBOTICS ENGINEERING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

การศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานหุนยนต ทฤษฎีเกี่ยวกับวิศวกรรมหุนยนต คุณสมบัติ
พ้ืนฐานและหลักการทํางานของหุนยนต ลักษณะและองคประกอบของหุนยนตเบื้องตน ประเภทของหุนยนต การวิเคราะห
การเคลื่อนที่และควบคุมหุนยนต ระบบโคออดิเน็ตของหุนยนต และไคนีแมติกส การควบคุมทางพลวัตและทางเดิน การ
เคลื่อนที่ในระนาบสองมิติและสามมิติ การออกแบบและการประยุกตใชงานหุนยนตในดานตางๆ 

Basic principle of robotics technology, foundational theory and practice of robotics engineering, concepts 
of robot operation, robot manipulation and mechanism, analysis and control of manipulator, robot coordination and 
kinematics,  robot dynamics and trajectory in two and three dimensions, robotics designs and applications 

 

01066321      ระบบโรงงานอัตโนมัติ       3(3-0-6) 
 FACTORY AUTOMATION 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

การออกแบบระบบโรงงานอัตโนมัติ  สเตทมาชีนไดอะแกรม  ระบบโครงขายอุตสาหกรรมสําหรับระบบ
ควบคุม เชน ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได  ระบบควบคุมแบบกระจายสวน  ศึกษาโปรโตคอลในการติดตอสื่อสาร
สําหรับเครือขายอุตสาหกรรม เชน ฟลดบัส ดีไวซเน็ต  อีเธอรเน็ต  ระบบปฎิบัติการแบบเวลาจริง  การประยุกตใช
ซอฟทแวรสําหรับการควบคุมและตรวจสอบการทํางานในกระบวนการอุตสาหกรรม 

Design of factory automation system, finite state machines diagram, factory communication network for 
control system such as programmable logic controllers, distributed control system; Studying communication protocol in 
factory network such as Field buses, DeviceNet, Ethernet; Real-time operation systems; Applications of software for 
supervisory control and data acquisition (SCADA) to monitor and analysis in industrial process control. 

 

01066306     วิศวกรรมซอมบํารุง        3(3-0-6) 
       MAINTENANCE ENGINEERING 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

หลักการของการบํารุงรักษา  สาเหตุของการเสื่อมสภาพ  การตรวจสภาพของเครื่องจักร  การวางแผนการ
ตรวจซอม  การควบคุมและการประเมินผลการบํารุงรักษา และการประยุกตระบบประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกสในงาน
การบํารุงรักษา 

Maintenance concepts, depreciation causes, machine and equipment inspection, planning and control of 
maintenance activities, the control and evaluation of maintenance performance, and the application of Electronic Data 
Processing system (EDPS) for maintenance activities. 
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01066322     การวัดวัตถุสามมิติ        3(3-0-6) 

       MEASUREMENT OF 3D-OBJECTS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

ตัวตรวจรูสําหรับการวัดเชิงเรขาคณิต (ตัวตรวจรูแบบสัมผัส และแบบไมสัมผัส) ตัวตรวจรูแบบแอกทิฟ 
และพาสซีฟสําหรับการวัดเชิงเรขาคณิตดวยวิธีการประมวลผลภาพ เครื่องวัดพิกัด หุนยนตสําหรับการวัด การสรางรูปทรง 
สองมิติหรือสามมิติ การทดสอบและสอบเทียบ ตัวอยางการประยุกตใชงาน 

Sensors for geometry measurement (tactile sensors, contact-less sensors), active and passive procedures 
for geometry measurement via image processing, co-ordinate measurement machine (CMM), measurement robots, 2D/3D 
reconstruction, test and calibration and applications. 

 

01066323     การตรวจสอบชิ้นงานดวยภาพ       3(3-0-6) 
       VISUAL INSPECTION 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

การเก็บภาพ และพื้นผิว ดวยวิธีแสงตกกระทบ วิธีพิกัดสามมิติ อัลตราโซนิค การวัดดัวยอินฟาเรดเทอร
โมกราฟ การประมวลผลภาพ และการวิเคราะหดัวยสถิติอันดับที่หนึ่งและอันดับสอง การแยกคุณสมบัติ และการเลือก การ
รูจําวัตถุ 

Image acquisition, Surface acquisition: Lightscattering, 3D Profiling, ultrasonic, infrared thermography. 
Image processing and analysis methods: First and second order statistics, feature extraction and selection, pattern 
recognition. 

 

01066324      อุปกรณตรวจรูแบบโครงขายและการประยุกต     3(3-0-6) 
 SENSOR NETWORKS AND APPLICATIONS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

การศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุปกรณตรวจรูแบบโครงขาย ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและ
อุปกรณตรวจรูแบบโครงขาย คุณสมบัติพ้ืนฐานและหลักการของอุปกรณตรวจรูแบบโครงขาย ประเภทของอุปกรณตรวจรู
แบบโครงขาย การวิเคราะหและการออกแบบระบบอุปกรณตรวจรูแบบโครงขาย การตรวจรูขอมูลสภาวะแวดลอมและการ
ติดตามเปาหมาย  การวิเคราะหขอมูลจากอุปรณตรวจรูหลายประเภท การติดต้ังอุปกรณตรวจรูแบบโครงขาย การสง
สัญญาณ และการประยุกยใชงาน  

Introduction to sensor networks, sensor platforms, fundamental issues in designing and analyzing sensor 
networks, principle of sensor networks, sensor network design and deployment, bandwidth and energy constraint aware 
techniques, collaborative information processing, sensor network data querying, infrastructure and installation of sensor 
networks, and programming for sensor networks, as well as sensor network applications.  
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 - กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01066200 โครงงาน              3(0-9-0) 
 PROJECT  
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

โครงงานพัฒนาในดานวิศวกรรมการวัดคุม เพื่อประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม โดยเนนใหทํางานเปน
กลุม เพื่อใหโครงงานนั้นสามารถนําแสดงเผยแพรเปนผลงานได และนักศึกษาตองเสนอรายงานและเทคนิคเกี่ยวกับ
โครงงานที่ทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

Design, simulation, and construction of instrumentation engineering projects applicable in industries. 
Students are emphatically worked as teams so that their works can be carried out for an exhibition. Oral presentation and 
written technical reports are required at the end of the semester. 

 

01066402 สหกิจศึกษาเฉพาะดานทางวิศวกรรมการวัดคุม                   6(0-270-0) 
 CO-OPERATIVE EDUCATION 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE  :  NONE 

นักศึกษาจะตองผานการปฏิบัติการในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา 270 ช่ัวโมง 
  Students who take cooperative education must complete 270 hours of training with one or more studying 
field in relevant companies. 
 

01066404 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ      9(0-270-0) 
 OVERSEA TRANING  
 วิชาบังคับกอน       :   ไมมี 
 PREREQUISITE   :    NONE    

นักศึกษาจะตองผานการปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในตางประเทศที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชา 270 ช่ัวโมง 

Students who take oversea training must complete 270 hours of training abroad in the studying relevant 
field in the universities or companies. 

 
18.  จํานวนเอกสาร 
 สถาบันฯ ไดจัดสงเอกสารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552) แกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูลหลักสูตร จํานวน 1 แผน 
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19. เหตุผลในการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

  
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ฉบับป พ.ศ. 2549 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

เมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ.......................                 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว  ในคราวประชุมครั้งที่……..../….………...           

เมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ.......................                 
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้  เริ่มใชต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552  เปนตนไป 
4. วัตถุประสงคและเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงคของการปรับปรุงหลักสูตร 
1. เพื่อใหหลักสูตรของแตละสาขาวิชาสอดคลองกัน 
2. เพื่อปรับเปลี่ยนจัดวิชาเปนหมวดหมูตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางวิชาใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีปจจุบัน และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของ

การศึกษาใหสูงขึ้น 
4.2  เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ขอกําหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร และขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  รวมทั้งใหสอดคลองกับการเปลี่ยนไปของ
เทคโนโลยีทางดานการวัดและควบคุมที่ปจจุบันมีการพัฒนาไปอยางกาวกระโดด  และรองรับการรับรองจากสภา
วิศวกร 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข 
5.1 ปรับปรุงคุณสมบัติผูเขาศึกษา 
5.2 ปรับปรุงหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเหลือเพียง 30 หนวยกิต โดย 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร จากเดิม  2  หนวยกิต  เปน  6  หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร จากเดิม  2  หนวยกิต  เปน  6  หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา  จากเดิม  6  หนวยกิต  เปน  12  หนวยกิต 

5.3 ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ 
- เพิ่มกลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
-  เพิ่มกลุมวิชาการศึกษาทางเลือกโดยแบงออกเปน 4 ทางเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกแนวทางการศึกษาที่
เหมาะสมสําหรับตนเอง 1 ทางเลือก ซึ่งประกอบดวย (1) การศึกษาเชิงปฏิบัติการ (2) สหกิจศึกษา (3) การศึกษา
อิสระ (4) การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ 
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม  และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 
6.1 ตารางแสดงโครงสรางหลักสูตร 
 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 
(จํานวนหนวยกิต) 

โครงสรางเดิม 
(จํานวนหนวยกิต) 

โครงสรางใหม 
(จํานวนหนวยกิต) 

หลักสูตร 4 ป 4 ป 4 ป 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 31 30 
     กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  21 6 
     กลุมวิชาสังคมศาสตร  2 6 
     กลุมวิชามนุษยศาสตร  2 6 
     กลุมวิชาภาษา  6 12 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 112 111 
     กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  39 42 
     กลุมวิชาบังคับ  73 57 
     กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา  - 6 
     กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก  - 6 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 6 6 

รวม ไมนอยกวา 120 149 147 
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6.2 ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมการวัดคุม 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2549) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) เหตุผลในการปรับปรุง 
คุณสมบัตผิูเขาศึกษา 
6.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สาย วิทยาศาสตร

หรือเทียบเทาหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
6.2  หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ป.ว.ส.) หรือเทียบเทา ระดับอนุปริญญาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเทา
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (สําหรับหลักสูตรเทียบโอน) 

6.3  หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ โดยใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําภาควิชา 

คุณสมบัตผิูเขาศึกษา 
- นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาหรือ เทียบโอนมาจาก
สถาบันการศึกษาแหงอื่น 

 
เปนไปตามมติของสภาสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

17.2  โครงสรางของหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31  หนวยกิต 
- กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  21  หนวยกติ 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร  2  หนวยกติ 
- กลุมวิชามนษุยศาสตร  2  หนวยกติ 
- กลุมวิชาภาษา  6  หนวยกิต 

17.2  โครงสรางของหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หนวยกิต 
- กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร  6  หนวยกติ 
- กลุมวิชามนษุยศาสตร  6  หนวยกติ 
- กลุมวิชาภาษา  12  หนวยกิต 

 
- เพิ่มจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาสังคมศาสตร  
มนุษยศาสตร และภาษา  เพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

- เพิ่มวิชากลุมสังคมศาสตร  3  หนวยกิต และ
กลุมมนุษยศาสตร  3  หนวยกิต ตามมติสภา
สถาบัน 

- ยายกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไป
อยูในกลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  112  หนวยกิต 
กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 39 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  111  หนวยกิต 
กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 42 หนวยกิต 

 

01001008 ENGINEERING PRACTICES - ยกเลิก ไปเรียนในวิชาปฏิบัติการของสาขาวิชา 
01001009 ENGINEERING DRAWING 01006009 ENGINEERING DRAWING  
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01001010 ENGINEERING MECHANICS 01006010 ENGINEERING MECHANICS  
01001011 ENGINEERING MATERIALS 01006011 ENGINEERING MATERIALS  
01001012 PRINCIPLES OF COMPUTER PROGRAMMING - อยูในหมวดการศึกษาทั่วไปตามมติสภาสถาบัน 
01001013 ELECTRICAL ENGINEERING - ยกเลิก เพราะสามารถเรียนไดในวิชาที่เกี่ยวของ 
01062100 ELECTRIC CIRCUITS 01066100 ELECTRIC CIRCUITS  
01062114 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN - ยายไปอยูกลุมวิชาบังคับ 
01062204 ELECTROMAGNETICS FIELD 01066204 ELECTROMAGNETICS FIELD 
01062209 ENGINEERING ELECTRONICS 01066209 ENGINEERING ELECTRONICS 

 

01063114 THERMODYNAMICS  - 
01062115 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 1 - 
01062208 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 2 - 
01063118 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 3 - 
01063218 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 4 - 

ยายไปอยูกลุมวิชาบังคับ 

01003001 INDUSTRIAL TRAINING IN SUMMER 01006004 INDUSTRIAL TRAINING  
- 05306121 GENERAL PHYSICS 1 
- 05306122 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
- 05306123 GENERAL PHYSICS 2 
- 05306124 GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 
- 05106193 GENERAL CHEMISTRY   
- 05106194 PRACTICES IN GENERAL CHEMISTRY 
- 01006014 ENGINEERING MATHEMATICS 1 
- 01006015 ENGINEERING MATHEMATICS 2 
- 01006016 ENGINEERING MATHEMATICS 3 

ยายมาจากหมวดการศึกษาทั่วไปเนื่องจากไมเปน
วิชาการศึกษาทั่วไปตามคําชี้แจงของ สกอ. 

- 01066203 CONTROL SYSTEMS ยายมาจากกลุมวิชาบังคับ 
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กลุมวิชาบังคับ 73 หนวยกิต กลุมวิชาบังคับ 57 หนวยกิต   
01062111 SENSOR/TRANSDUCER AND SIGNAL CONDITIONING 01066111 SENSOR/TRANSDUCER AND SIGNAL CONDITIONING  
01062113 ELECTRICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 01066113 ELECTRICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION  
01062203 CONTROL SYSTEM - ยายไปอยูกลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
01062205 MICROPROCESSOR AND ITS APPLICATIONS  01066205 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS   
01062210 PROCESS INSTRUMENTATION 01066210 PROCESS INSTRUMENTATION  
01063112 SOLID AND FLUID MECHANICS  01066101 FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS  บูรณาการเนือ้หาวิชากบัวิชา 

THERMODYNAMICS 
01063113 CONTROL SYSTEM ENGINEERING   
01063115 COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL SYSTEM   

ยายไปอยูกลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขาเพื่อรองรับ
การศึกษาทางเลือก 

01063116 POWER ELECTRONICS 01066116 POWER ELECTRONICS  
01063117 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS 01066117 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS  

01066302 ELECTRICAL MACHINES 1 01063203 ELECTRICAL MACHINES  
 01066303 ELECTRICAL MACHINES 2 

แยกเปนสองวิชาตามคําแนะนําของสภาวิศวกร 

01063207 PRE-PROJECT  01066207 PRE-PROJECT   
01063212 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL 01066212 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL   
01063214 CONTROL VALVE AND DRIVES 01066214 CONTROL VALVE AND DRIVES  
01063215 MECHATRONICS - ยายไปอยูกลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
01063216 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 01066216 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN  
01064111 INSTRUMENTATION ENGINEERING 01066111 INSTRUMENTATION ENGINEERING  
01064112 QUALITY CONTROL   ยายไปอยูกลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
01064113 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORK 01066113 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS  
01064211 METROLOGY 01066211 METROLOGY   
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01063211 DIGITAL CONTROL AND DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM - 
01064213 DIGITAL SIGNAL PROCESSING FOR   
                 INSTRUMENTATION AND CONTROL 

- 
ยายไปอยูกลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขาเพื่อรองรับ
การศึกษาทางเลือก 
 

01064114 PROJECT 1 - 
01064214 PROJECT 2 - 

ยายไปอยูกลุมวิชาการศึกษาทางเลือกเพื่อรองรับ  
การศึกษาทางเลือก 

01064212 OPERATION RESEARCH - ยกเลิก 
- 01066200 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 1 
- 01066201 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING  

                 LABORATORY 1 
01066300 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 2 - 
01066301 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING  
                 LABORATORY 2 

ยายมาจากกลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ปรับเนือ้หา
และชื่อวิชาเพื่อใหสัมพันธกับขอบังคับของสภา
วิศวกร 

- 01066114 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN ยายมาจากกลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา 

- 
กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา 6 หนวยกิต 
01066113 CONTROL SYSTEMS ENGINEERING  
01066400 DIGITAL CONTROL SYSTEMS 
01066112 QUALITY CONTROL 
01066115 COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL SYSTEM  
01066215 MECHATRONICS  
01066401 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS (DCS) 
01066213 DIGITAL SIGNAL PROCESSING FOR  
                 INSTRUMENTATION AND CONTROL 
01066302 INDUSTRIAL COST ANALYSIS 
01066303 INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT 

เพื่อรองรับ  การศึกษาทางเลือกโดยแบงออกเปน 
3 ทางเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกแนวทาง
การศึกษาที่เหมาะสมสําหรับตนเอง 
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01066311 PNEUMATIC / HYDRAULIC DEVICES SYSTEM 
01066314  VIRTUAL INSTRUMENTATION 
01066318 TELEMETERING SYSTEMS 
01066320 INTRODUCTION TO ROBOTICS 
01066321 FACTORY AUTOMATION 
01066306 MAINTENANCE ENGINEERING 
01066322 MEASUREMENT OF 3D-OBJECTS 
01066323 VISUAL INSPECTION 
01066324 SENSOR NETWORKS AND APPLICATIONS 

กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก     กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก  6  หนวยกิต 
แบงออกเปน 3 ทางเลือก เพื่อใหนักศึกษาไดเลอืกแนวทางการศกึษาที่
เหมาะสมสําหรับตนเอง 1 ทางเลอืก จํานวน 6 หนวยกิต ดังนี ้
1. การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 
    01066200 PROJECT  
    0106xxxx INSTRUMENTATION ENGINEERING ELECTIVE 
2. สหกิจศึกษา 
    01066402 CO-OPERATIVE EDUCATION 
 

3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ 
    การศึกษาตางประเทศ 
         นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาตางประเทศ สามารถดําเนินการเทียบ
โอนหนวยกิตจากสถาบันที่ศึกษาในตางประเทศไดตามประกาศของ
สถาบัน ฯ ไมเกิน 6 หนวยกิต 
 

    การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ 
01066404 OVERSEA TRAINING 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายของสภา
สถาบันฯ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 4 ป 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2552) 
ปที่ 1 ภาคเรียนที่  1 ปที่ 1 ภาคเรียนที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

05010101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0) 01006001 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
05300121 ฟสิกสทั่วไป 1 3(3-0) 05306121 ฟสิกสทั่วไป 1 3(3-0-6) 
05300122 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3) 05306122 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-0) 
05100193 เคมีทั่วไป  3(3-0) 05106193 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
05100194 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3) 05106194 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 
01001009 เขียนแบบวศิวกรรม 3(3-2) 01006009 เขียนแบบวศิวกรรม 3(3-2-6) 
01001012 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3(3-2) 90106003 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(3-2-6) 
03xxxxxx วิชาเลือกทางมนษุยศาสตร 2(2-0) 90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาภาษาอังกฤษ)   3(3-0-6) 

 รวม 19(17-10)  รวม 20 
ปที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ปที่ 1 ภาคเรียนที่  2 

05010102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0) 01006002 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
05300123 ฟสิกสทั่วไป 2 3(3-0) 05306123 ฟสิกสทั่วไป 2 3(3-0-6) 
05300124 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3) 05306124 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-0) 
01001010 กลศาสตรวศิวกรรม 3(3-0) 01006010 กลศาสตรวศิวกรรม 3(3-0-6) 
01001011 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0) 01006011 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
01001013 วิศวกรรมไฟฟา  3(3-0) 90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุมมนุษย/สังคมศาสตร) 3(3-0-6) 
01001008 การทดลองทางวศิวกรรม 1(0-3) 90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาภาษาอังกฤษ)   3(3-0-6) 
03xxxxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร 2(2-0)    

 รวม 19(17-6)  รวม 19 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2552) 
ปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 ปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01001014 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0) 01006003 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
01062100 วงจรไฟฟา 3(3-0) 01066100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
01062111 อุปกรณตรวจจบั/สงสัญญาณ และการ

แปลงสภาวะสัญญาณ 
3(3-0) 01066101 กลศาสตรของไหลและเทอรโมไดนามิกส 3(3-0-6) 

01062113 การวัดและอุปกรณวัดทางไฟฟา 3(3-0) 01066113 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 
01062114 การออกแบวงจรดจิิตอลและวงจรตรรกะ 3(3-0) 01066114 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6) 
01062115 การทดลองทางวศิวกรรมการวัดคมุ 1 2(0-6) 01066200 การทดลองทางวศิวกรรมการวัดคมุ 1 2(0-6-0) 
03xxxxxx วิชาเลือกทางภาษา 1 3(3-0) 01066204 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 รวม 20(18-6)  รวม 20 
ปที่ 2 ภาคเรียนที่  2 ปที่ 2 ภาคเรียนที่  2 

01062203 ระบบควบคุม 3(3-0) 01066203 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
01062204 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0) 90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร) 
3(3-0-6) 

01062205 ไมโครโพรเซสเซอรและการประยกุต 3(3-0) 01066205 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยกุต 3(3-0-6) 
01062209 อิเล็กทรอนิกสวศิวกรรม 3(3-0) 01066209 อิเล็กทรอนิกสวศิวกรรม 3(3-0-6) 
01062210 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ 3(3-0) 01066111 อุปกรณตรวจรู/สงสัญญาณและการปรับสถานะสัญญาณ 3(3-0-6) 
01062208 การทดลองทางวศิวกรรมการวัดคมุ 2 2(0-6) 01066201 การทดลองทางวศิวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 2(0-6-0) 
03xxxxxx วิชาเลือกทางภาษา 2 3(3-0) 90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุมมนุษย/สังคมศาสตร) 3(3-0-6) 

 รวม 20(18-6)  รวม 20 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2552) 
ปที่ 3 ภาคเรียนที่  1 ปที่ 3 ภาคเรียนที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01063112 กลศาสตรของแข็งและของไหล 3(3-0) 01066212 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม 3(3-0-6) 
01063113 วิศวกรรมระบบควบคุม 3(3-0) 01066210 อุปกรณวัดคุมและควบคุมในกระบวนการ 3(3-0-6) 
01063114 เทอรโมไดนามิกส 3(3-0) 01066214 วาลวควบคุมและตัวขับเคลื่อน 3(3-0-6) 
01063115 ระบบควบคุมเชิงเลขดวยคอมพวิเตอร 3(3-0) 01066216 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
01063116 อิเล็กทรอนิกสกาํลัง 3(3-0) 01066302 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 
01063117 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได 3(3-0) 90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุมมนุษย/สังคมศาสตร) 3(3-0-6) 
01063118 การทดลองทางวศิวกรรมการวัดคมุ 3 2(0-6) 01066300 การทดลองทางวศิวกรรมการวัดคมุ 2 2(0-6-0) 

 รวม 20(18-6)  รวม 20 
ปที่ 3 ภาคเรียนที่  2 ปที่ 3 ภาคเรียนที่  2 

01063203 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0) 01066303 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) 
01063207 เตรียมโครงงาน 1(0-3) 01066117 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได 3(3-0-6) 
01063211 การควบคุมแบบดจิิตอลและระบบ

ควบคุมแบบกระจายสวน 
3(3-0) 01066211 มาตรวิทยา 3(3-0-6) 

01063212 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม 3(3-0) 01066116 อิเล็กทรอนิกสกาํลัง 3(3-0-6) 
01063216 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0) 90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุมมนุษย/สังคมศาสตร) 3(3-0-6) 
01063218 การทดลองทางวศิวกรรมการวัดคมุ 4 2(0-6) 01066301 การทดลองทางวศิวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 2(0-6-0) 
01063215 แมคคาทรอนิกส 3(3-0) 90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาภาษาอังกฤษ) 3(3-0-6) 
01063214 วาลวควบคุมและตัวขับเคลื่อน 3(3-0)    

 รวม 21(18-9)  รวม 20 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2552) 
ปที่ 3 ภาคฤดรูอน ปที่ 3 ภาคฤดรูอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01003001 การฝกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูรอน 0(0-300) 01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม 0(0-300-0) 
 รวม 0(0-300)  รวม 0(0-300-0) 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2552) 
ปที่ 4 ภาคเรียนที่  1 ปที่ 4 ภาคเรียนที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01064111 วิศวกรรมการวัดคุม 3(3-0) 01066111 วิศวกรรมการวัดคุม 3(3-0-6) 
01064112 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0) 0106xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการวัดคุม 1 3(3-0-6) 
01064113 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0) 01066113 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6) 
01064114 โครงงาน 1 3(0-9) 01066207 โครงงานเบื้องตน 1(0-3-0) 
01xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0) 0106xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการวัดคุม 2 3(3-0-6) 

   xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) 
   xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6) 
   90xxxxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาภาษาอังกฤษ) 3(3-0-6) 

 รวม 15(12-9)  รวม 22 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2549) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2552) 
ปที่ 4 ภาคเรียนที่  2 ปที่ 4 ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01064211 มาตรวิทยา 3(3-0) 1. การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 
01064212 การวิจัยการดําเนนิการ 3(3-0) 0106xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมการวัดคุม 3 3(3-0-6) 
01064213 การประมวลสัญญาณดิจิตอลในงานวิศวกรรมการวดัคุม 3(3-0) 01066200 โครงงาน  3(0-9-0) 
01xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0)    
01064214 โครงงาน 2 3(0-9)  รวม 6 

 รวม 15(12-9) หรือ 
2. สหกิจศึกษา 
01066402 สหกิจศึกษาเฉพาะดานทางวิศวกรรมการวัดคุม 6(0-405-0) 

หรือ 
3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ 
01066404 การปฏิบัตกิารฝกงานตางประเทศ 6(0-405-0) 

หรือ 

 

xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตจาก
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

6(x-x-x) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
 

ขอบังคับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วาดวยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ภาคผนวก ข. 
 

รูปแบบการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
การประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
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รูปแบบการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
การประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 

ประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
1. การบริหารหลักสูตร 
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
โดยทั้ง 4 ระบบมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 
1. การบริหารหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ปรัชญา มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการจัดการองคความรูทางดาน การวัดและควบคุม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความเปนผูนําและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

วัตถุประสงค  
1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความชํานาญ  และสามารถปฏิบัติงาน  ใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
2 เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยในเทคโนโลยีสมัยใหมทางดานวิศวกรรมการวัดคุม  และเผยแพร

ผลงานวิจัยสูสาธารณะชน 
3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม  และมีทัศนคติที่ดีตอ

วิชาชีพ 
4 เพื่อสนองตอบตอนโยบายของรัฐในการพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 1.2 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 - ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรและตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 
2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
 -  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 1.3 การจัดการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)  
 การบริหารหลักสูตรดําเนินงานโดยคณะกรรมการประจําสาขาวิชา  ซึ่งทําหนาที่กําหนดแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ประกอบดวย 
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       อาจารย จํานวน 29 ทาน 

1. รศ. ดร. กิตติ   ตีรเศรษฐ 8. รศ.สุพรรณ   กุลพาณิชย 15. ผศ.อนุชิต   จารุวนาวัฒน 
2. รศ. ดร.ฟูศักดิ์  ชีวสุวิทย 9. รศ.วิริยะ   กองรัตน 16. ผศ.เช้ือ  นกอยู 
3. รศ. ดร.ธนิตย  ตรีสุวรรณวัฒน 10. รศ. สักรียา  ชิตวงศ 17. ผศ.ประภาส  เริงรื่น 
4. รศ.ดร.สาธิต   อินทจักร 11. ผศ.อาจินต  นวมสําราญ 18. อาจารย นรินทร  ธรรมารักษวัฒนะ 
5. รศ. ดร. วิทยา   ทิพยสุวรรณพร 12. ผศ.ดร. พงษชัย   นิลาศ 19. อาจารยสุธรรม  สัทธรรมสกุล 
6. รศ. ดร. ทวีพล   ซื่อสัตย 13. ผศ.ทรงชัย  วีระทวีมาศ  
7. รศ.เกษตร  ศิริสันติสัมฤทธิ์ 14. ผศ.สาท   คํามูล  

  
เจาหนาที่ธุรการ จํานวน 2 ทาน 

1.  นางสาวสุรี   วงษขวัญ 2.  นางสุธัญญา  สิงหนุวัฒนะ  
เจาหนาที่วิจัย 1 ทาน 

1.  นายเอนก  สรอยทรัพย   
นักวิจัย 1 ทาน 

1.  นายอภินัย  ฤกษรัตน   
  
 1.4 การจัดการเรียนการสอน 
  1.4.1 อาจารยผูรับผิดชอบการเรียนการสอนในแตละรายวิชาในหลักสูตร จะตองมีประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) (ตามแบบฟอรมหมายเลข 1) ที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสาขาวิชา จะดําเนินการ
สุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  1.4.2 ในแตละวิชาเปดโอกาสใหเชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวของกับวิชา
นั้นมารวมสอน รวมทั้งมีการพานักศึกษาไปทัศนศึกษา 
  1.4.3 การเรียนการสอนแตละวิชาควรจะประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
  - การบรรยาย และ/หรือ ปฏิบัติการ 
  - การคนควาดวยตนเอง 
  - การอภิปรายปญหา 
  ซึ่งทั้ง 3 สวน แบงสัดสวนความเหมาะสมของสาขาวิชา 
  1.4.4. ควบคุมการเรียนการสอนใหเปนไปตามประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ที่กําหนดไวโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสาขาวิชา จะดําเนินการสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนอยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง  
  1.4.5 แตละวิชามีการประเมินความเขาใจและความรับผิดชอบของนักศึกษาตอวิชานั้น ดังนี้ 
  - การประเมินความรูกอนเรียน 
  - งานที่ไดรับมอบหมาย ไดแก รายงาน และ/หรือ การเสนอผลงาน 
  - การสอบประเมินความรู ไดแก การสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบปากเปลา 
 1.5 การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 
  1.5.1 มีการเพิ่มหรือปรับวิชาที่มีความสําคัญในชวงเวลานั้นๆ ได โดยใหเปนไปตามขั้นตอนการเสนอ
หลักสูตรของสถาบัน 
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  1.5.2 มีการติดตามประเมินผลหลักสูตร โดยใหมีการติดตามประเมินผลหลักสูตรทุก 5 ป โดยให
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากหนวยงานภายนอกและภายในสถาบันรวมกันประเมินผล 
  1.5.3 สาระสําคัญในการประเมินผลหลักสูตร 
  - โครงสรางหลักสูตร 
  - เนื้อหาของรายวิชาเพื่อใหมีความสัมพันธสอดคลองกับสาขาวิชา และมีความทันสมัย 
 1.6. การประเมิน ไดแก 
  1.6.1 การประเมินการเรียนการสอน โดยมีสาระในการประเมิน ดังนี้ 
  - ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) สอดคลองกับรายละเอียดของวิชา (Course Description) 
  - การสอนของอาจารยผูสอนเปนไปตามแผนที่กําหนด 
  -  การประเมินผูสอนจากผูเรียน ตามแบบฟอรมหมายเลข 2 (ในหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง) 
 ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
 ความถี่ในการประเมิน ทุกภาคการศึกษา 
  1.6.2 การประเมนิการวัดผลการศึกษา มีความสัมพนัธสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค
ของสาขาวิชา 
 ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
 ความถี่ในการประเมิน ทุกภาคการศึกษา 
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 2.1 งบประมาณ  
 ใชงบประมาณประจํา หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และครุภัณฑของสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม           
คณะวิศวกรรมศาสตร  ที่ใชในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรนี้เฉลี่ยคาใชจาย 36,000 บาท/คน/ป 
 2.2 สถานที่และอุปกรณการสอน 
  2.2.1 สถานที ่

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม  คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ซึ่งประกอบดวยหองตางๆ และหองปฏิบัติการดังนี้ 

 1. หองปฏิบัติการการวัดเบื้องตน (Basic Instruments) 
 2. หองปฏิบัติการอุปกรณตรวจรู และสงสัญญาณ (Sensor &Transducer) 
 3. หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส และการประยุกตใชงาน (Electronics & Application) 
 4. หองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร และการประยุกตใชงาน (Micro Controller & Application) 
 5. หองปฏิบัติการการวัดเสมือน และการเลียนแบบ (Simulation & Virtual Instruments) 
 6. หองปฏิบัติการอุปกรณวัด และควบคุมในกระบวนการ (Process Instrumentation) 
 7. หองปฏิบัติการกระบวนการพลศาสตร และการควบคุม (Process Dynamic & Control) 
 8. หองปฏิบัติการระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได (Programmable Logic Controls)  
 9. หองปฏิบัติการระบบควบคุมเชิงเลขดวยคอมพิวเตอร และแมคคาทรอนิกส (CNC & Mechatronics) 
 10. หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics)   
 11. หองปฏิบัติการวาลวควบคุม และตัวขับเคลื่อน (Control Valve & Drives) 
 12. หองปฏิบัติการการสอบเทียบอุปกรณวัด (Instrumentation Calibration) 
 13. หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machine) 
 14. หองทําโครงงานวิจัย  จํานวน 2 หอง 
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 15. หองทําโครงงานปริญญานิพนธ จํานวน 2 หอง 
 16. หองซอมบํารุงเครื่องมือไฟฟา  จํานวน 1 หอง 
 17. หองซอมบํารุงเครื่องมือกล  จํานวน 1 หอง 

 2.2.2 อุปกรณ 
          1. เครื่องคอมพิวเตอร PC   จํานวน 37 เครื่อง 
          2. เครื่องคอมพิวเตอร Note Book   จํานวน 2 เครื่อง 
          3. เครื่องฉาพภาพขามศรีษะ   จํานวน 10 เครื่อง 
          4. เครื่องฉายภาพ LCD Projector   จํานวน 3 เครื่อง 
 2.2.3 ชุดทดลองที่อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ 
           1. ชุดทดลองการวัดและอุปกรณวัดทางไฟฟา (Electrical Measurement and Instrumentation) 
           2. ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟา (เพิ่มเติม) 
 2.24 ชุดทดลองที่ตองการเพิ่มในอนาคต 
          1. ชุดทดลองเครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม (Industrial Instrument and Control) 
          2. ชุดทดลองมาตรวิทยา (Metrology) 
          3. ชุดทดลองระบบควบคุมแบบกระจายหนาที่ (Distributed Control System : DCS) 
          4. ชุดกระบวนการจําลองสําหรับใชรวมกับระบบควบคุมแบบกระจายหนาที่ 
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2.3 หองสมุด 

2.3.1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของสํานักหอสมุดกลางและหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร    สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

จํานวน 
หนังสือปจจุบัน 

(เลม) 

จํานวนวารสาร 
(ช่ือเรื่อง) 

จํานวน 
วารสารเย็บเลม 

(เลม) 

จํานวน 
โสตทัศนวัสดุ 

(มวน,แผน,ตลับ) 

 
 

ชื่อหองสมุด 
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ วีดีโอเทป ซีดีรอม เทปคาสเซ็ท 

1. สํานักหอสมุดกลาง 83329 50784 1380 299 3345 4201 2868 12745 1391 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร 23146 30318 38 156 449 5066 417 - - 
3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 16435 22584 91 72 401 12778 17 10 - 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 23269 9996 252 144 2788 2303 36 - - 
5. คณะวิทยาศาสตร 7357 19683 107 201 133 1347 - - - 
6. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 30609 12032 261 86 771 345 - - - 
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4741 4404 83 16 238 253 17 354 - 
8. วิทยาเขตชุมพร  8959 2721 13 - - - - - - 

รวม 197845 152522 2225  974 8125 26293 3355 13109  1391 
                                                                                                              ขอมูล ณ สิงหาคม 2551 

 
    2.3.2 รายช่ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดกลางมีใหบริการ 

 

รายช่ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดกลางมีใหบริการ   
ลําดับ
ที่ ช่ือฐานขอมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
1 AIP/APS Journal ครอบคลุมสาขาวชิาฟสิกส (Physics) 
  AIP : American Institute of Physids   
  APS : American Physical Socity   
2 ASCE : American Society of Civil Engineers  ครอบคลุมสาขาวชิาวิศวกรรมโยธา (Civil Engneering) 
3 ASME Online 2008 ครอบคลุมสาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
    (Mechanical Engineering) 
4 ASTM International Standards and ASTM Journal ฐานขอมลูมาตรฐานครอบคลุมเนื้อหา  Cement & 
    Concrete, Iron and Steel Products, Construction, 
    Electrical Insulation and Electronics, Textiles, 
    Petroleum Products, Lubricants, and Fossil Fuels, 
    Plastics, Rubber, Medical Devices and Implants เปนตน 
5 Blackwell Synergy  ครอบคลุมสาขาวชิา Agricultural and Animal Sciences, 
    Business, Economics, Finance, Accounting, 
    Mathematics and Statistics, Engineering, Computing 
    and Technology, Health Science, Humanities, Law, 
    Life and Physical Sciences, Medicine, Social and  
    Behavioral Science, The Arts 
6 CAB Abstracts on CAB Direct Plus Fulltext ครอบคลุมเนือ้หาดานวทิยาศาสตรชีวภาพ  รวมถึงวชิา 
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    การเกษตร  ปาไม  การเพาะพันธุพชื  วิศวกรรมเกษตร 
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  สัตวแพทย 
    กีฎวิทยา  เทคโนโลยีชีวภาพ  และเศรษฐศาสตรการเกษตร 
7 CABI Primary Journal Online 2008 ครอบคลุมสาขาวชิา Nutrition Science & Life Sciences 
8 Knovel E-book ครอบคลุมสาขาวชิาการยึดติด,  เครื่องหุมหอ, วัตถุกนั 
    ร่ัวและหมึก, เทคโนโลยีเรดาหและการบิน, ชีวเคมี, 
    ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเซรามิก, เคมี 
    และวศิวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟา 
    และพลังงาน, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, วิทยาการอาหาร, 
    วิศวกรรมเครื่องกล, โลหะ, เภสัช, เครื่องสําอาง, 
    พลาสติกและยาง, ความปลอดภัย, สุขภาพและอนามยั,ส่ิงทอ 
9 AAAS : Science Online & ScienceNow ครอบคลุมเนือ้หาดาน Science & Policy, Medicine, 
    Diseases, Chemistry, Geophysic/Geochemistry, Physics 

10 Access Science (Mcgraw-Hill's) วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
11 ACS Online + ACS New Titles ครอบคลุมสาขาวชิาเคมีประยุกต/วศิวเคมี, ชีวเคมี/ 

    เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย, เภสัชศาสตร, 
    พอลิเมอรและวัสดุศาสตร 

12 ACS Legacy Archives ครอบคลุมสาขาวชิาเคมีประยุกต/วศิวเคมี, ชีวเคมี/ 
    เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย, เภสัชศาสตร, 
    พอลิเมอรและวัสดุศาสตร 

13 Annual Reviews ครอบคลุมสาขาวชิา Biomedical, Physical Science  
    และ Social Science 

14 Cambridge Journals Online ครอบคลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
15 Project Euclid Prime ครอบคลุมสาขาวชิาคณิตศาสตรประยุกต,   
    วิทยาการคอมพิวเตอร, ตรรกศาสตร, คณิตศาสตรเชงิ 
    ฟสิกส, คณิตศาสตร, สถิติและความเปนไปได 

16 Proquest Agriculture Journals ครอบคลุมสาขาวชิาการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
    เชน สัตวศาสตร, พืชศาสตร, ปาไม, การประมง, 
    เศรษฐศาสตรการเกษตร, อาหารและโภชนาการ 

17 SIAM e - Journals ครอบคลุมสาขาวชิาคณิตศาสตรประยุกต,  
    และวทิยาศาสตรการคํานวณ 

18 Springer e - Books Year 2007 Collection ครอบคลุมสาขาวชิา Architecture Designe and Art, 
    Business and Economics, Computer Science, 
    Engineering, Biomedical and Life Science,  
    Behavioral Sciences, Chemistry & Material  
    Science, Earth & Environmental Science,  
    Humanities, Social Science & Law, Medicine, 
    Physics & Astronomy 

19 Testing and Education Reference Center With เปนฐานขอมูลทีจ่ดัเตรียมประมวลผลขอสอบ 
  Careers และหนังสืออิเล็กทรอนกิสเกี่ยวกับวิชาชพีตางๆ 
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    ขอสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ เชน TOEFL, TOEIC, 
    GMAT, SAT, NCLEX เปนตน ใหกับนักเรียน 
    นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงการสืบคน 
    รายชื่อ และรายละเอียดของสถานศึกษาในตางประเทศ 
    และแหลงทุนการศึกษา 

20 Morgan & Claypool เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิสสาขาวิชา 
    วิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวของรวบรวมจากหนังสือ 
    จํานวน 100 รายชื่อ  

21 E-Book (หนังสือภาษาไทย) เปนฐานขอมูลหนังสือภาษาไทยหมวดตางๆ คือ 
    กฎหมาย, การศกึษาภาษาศาสตรและวรรณคด,ี 
    การเกษตรและชีววิทยา, การเมืองการปกครอง, กีฬา 
    ทองเที่ยว สุขภาพและอาหาร, คอมพิวเตอร, ธุรกิจ 
    เศรษฐศาสตรและการจัดการ, ประวตัิศาสตรและ 
    อัตชีวประวตั,ิ วิทยาศาสตร, ศาสนาและปรัชญา, 
    ศิลปะและวัฒนธรรม, เทคโนโลยี วิศวกรรม 
    อุตสาหกรรม, นวนิยาย นิทาน, รวมทั้งหมวดทัว่ไปจาก 
    หนังสือจํานวน 569 เลม  

22 NEWSCenter (นวิสเซ็นเตอร)  ครอบคลุมขอมลูขาวสารทั้งในประเทศและตางประเทศ 
    เชน  ขาวจากหนังสือพิมพและนิตยสาร ขาวจากสํานกั 
    ขาว ขอมูลอางอิงจากหนวยงานราชการตาง ๆ มติคณะ 
    รัฐมนตรี ขอมูลดานการเงิน การลงทุนและบทวิเคราะห 

23 iqNewsClip (ไอคิวนิวสคลิป) บริการกฤตภาคออนไลน 
24 Matichon e-Library บริการกฤตภาคออนไลน 
25 Academic Search Elite ครอบคลุมสาขาวชิา Computer Sciences, Engineering, 

    Physics, Chemistry, Language and Linguistics, Arts & 
    Literature, Medical Sciences, Ethnic Studies 

26 ACM Digital Library ครอบคลุมสาขาวชิาคอมพวิเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
27 Dissertation Abstract Online เปนฐานขอมูลวทิยานิพนธระดบัปริญญาโท, เอก 
    จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมยุโรป 
    ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1,000 แหง 

28 H.W. Wilson ครอบคลุมสาขาวชิา Applied Science & 
    Technology, Art, Business, Education, General, 
    Science, Humanities, Library and Information 
    Scinece, Socieal Science, Law, General Interest 
    และ Biological & Agricultural Science 

29 IEEE ครอบคลุมสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา, วิทยาการ 
    คอมพิวเตอร  อิเลก็ทรอนิกส  และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

30 ISI Web of Science ครอบคลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตร, มนุษยศาสตร,สังคมศาสตร 
31 LEXIS, NEXIS   
   - LEXIS ครอบคลุมสาขาวชิาดานกฎหมายและสาขาวิชาที ่
    เกี่ยวของทั้งในประเทศอเมริกา, ยุโรป, ฝร่ังเศส, 
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    อังกฤษ, มาเลเซีย, สิงคโปร, บรูไน 
   - NEXIS เปนฐานขอมูลรวบรวมขาวสารจากหนังสือพิมพ 
    ทองถิน่ ระดับชาติและแหลงธุรกิจที่สําคัญ 
    จากประเทศสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ ทั่วโลก เชน 
    Bangkok Post, The Nation, CNN, BBC, Singapore, Straits Time 

32 Springer Link ครอบคลุมสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี 
    และทางการแพทยรวมถึงสาขาวิชาสังคมศาสตรและ 
    มนุษยศาสตร เชน Behavioral Science, Computer 
    Science, Biomedical and Life Science, Business 
    and Economics, Mathematics and Statistics, 

    Chemistry and Materials Science, Medicine, 
    Chinese Library of Science, Russian Library of 
    Science, Humanities, Social Science and Law, 
    Physics and Astronomy, Earth and Environmental 
    Sciences, Engineering  

33 Science Direct ครอบคลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
34 E-BOOK DAO Fulltext ฐานขอมลูวิทยานพินธระดบัปริญญาโทและปริญญา 
    เอกของสถาบนัการศึกษาทีไ่ดรับการรับรองจาก 
    ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  รวมถึงสถาบัน 
    การศึกษาจากทวปียุโรป  เอเชีย  และแอฟริกา  มากกวา 
    1,000  แหง  จากทุกสาขาวิชา 

35 E-BOOK NetLibrary ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
    ทั้งหมด  8,561  ซ่ึงเปนหนังสืออิเลก็ทรอนิกสที ่
    สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  (สกอ.)  จัดซ้ือ 
    5,962  ชื่อ 

36 E-BOOK Springer ครอบคลุมสาขาวชิาดานวิทยาศาสตร (Scientific), 
    เทคนิค (Technical)  และการแพทย (Medical) 
    จํานวน  1,359  ชื่อ 

37 Thai Digital Collection  บริการสืบคนฐานขอมูลฉบับเต็ม ซ่ึงเปนเอกสาร 
    ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย 
    รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ 

38 KMITL Undergraduate Thesis Online บริการฐานขอมูลปริญญานิพนธระดับปริญญาตรีของ 
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

ขอมูล ณ กันยายน 2551 
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3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 3.1 มีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุน (ระบุ)  
 - กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
 - ทุนงบประมาณแผนดิน 
 - ทุนยกเวนคาหนวยกิต 
 - ทุนที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคเอกชน 
 3.2 มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ในการเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ ตลอดจนสามารถใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษาสามารถลดความวิตกกังวล เขาใจและยอมรับตนเองไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 
 

4. ความตองการของตลาดแรงงาน และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 4.1 ใหมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิต ความกาวหนาของบัณฑิต (ตามแบบฟอรมหมายเลข 3) โดยให
จัดทําเฉพาะในหลักสูตรปรับปรุง 
 ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
 ความถี่ในการประเมิน ทุกป 
 4.2 มีการติดตามความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต            (ตามแบบฟอรม
หมายเลข 4 ) โดยใหจัดทําเฉพาะในหลักสูตรปรับปรุง และ(ตามแบบฟอรมหมายเลข 5) โดยจัดทําเฉพาะในหลักสูตรใหม 
 ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
 ความถี่ในการประเมิน ทุกป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ผูกรอกเอกสาร 
                  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
         คณะวิศวกรรมศาสตร 
        วันที่....20......เดือน..พฤศจิกายน... พ.ศ. 2551.... 
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สาขาวิชา............................................................................คณะ.........................................................................แบบฟอรมหมายเลข 1 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                                                      หนา 1/1 
ผูออกเอกสาร.........................................................................................................................วันที่ออกเอกสาร......................................... 
 

ประมวลรายวชิา ( Course Syllabus) 
1. หลักสูตร......................................สาขาวิชา..................................ภาคการศึกษา..............ปการศึกษา.............. 
2. รหัสวิชา..................................................................................จํานวนหนวยกิต...................................................... 
    ชื่อวิชา (ภาษาไทย)............................................................................................................................................... 
             (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................... 
3. ปรัชญาของหลักสูตร............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
4. วัตถุประสงคของวิชา.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
5. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
6. วิธีการสอน............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
7. อุปกรณสื่อการสอน................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
8. การประเมินผลการเรียน.......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
9. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนักศึกษาในการเขาพบและใหคําปรึกษาในดานการเรียน....................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
10. เอกสารประกอบการเรียน.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
11. ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
12. ผูสอน.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
       ลงนาม........................................(ผูรายงาน) 
          (.......................................................) 
       วันที่.............เดอืน.......................พ.ศ. 25....... 
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สาขาวิชา............................................................................คณะ.........................................................................แบบฟอรมหมายเลข 2 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                                                      หนา 1/1 
ผูออกเอกสาร.........................................................................................................................วันที่ออกเอกสาร......................................... 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาตอการเรียนการสอน 
ชื่ออาจารยผูสอน........................................................................................................................................................ 
รหัสวิชา..............................................................ชื่อวิชา........................................................จํานวนหนวยกิต........... 
ภาคการศึกษา...............................................................................ปการศึกษา........................................................ 
 

ขอมูลผูประเมนิ 
ผูประเมินกําลังศึกษาอยูชั้นปที่............................ระดับปริญญา................................................................................ 
ชื่อหลักสูตร..........................................................สาขาวิชา............................................คณะ................................... 
 

 คําชี้แจง 1. การออกแบบสอบถามครั้งนี้ไมมผีลตอการเรยีน การสอบของนักศึกษา 
  2. เปนการรวบรวมขอคิดเห็นของนกัศึกษา เพ่ือไปประกอบการพจิารณาปรบัปรงุการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
  3. กําหนดใหการสอบถามความคิดเห็นแตละรายการมี 5 ระดับ ดังแสดงในตารางขางลางนี ้
 

 นักศึกษาเปนผูกรอกตามรายการสอบถามนี้โดยใหทาํเครื่องหมาย ( √ ) ลงในชองลําดับความคิดเห็นที่กําหนด 
ลําดับที่ รายการสอบถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1   
ดีเดน ดีมาก ดี พอใจ ตองปรับปรุง 

1. เนือ้หาวิชามีความเหมาะสมและทนัสมยั      
2. 2.1 อาจารยผูสอนมคีวามรูในเนื้อหาวิชา 

2.2 อาจารยผูสอนมีประสบการณในเน้ือหาวิชา 
     

3. อาจารยมคีวามสามารถในการสอนใหนักศึกษาเขาใจ 
เนือ้หาวิชาไดดี 

     

4. อาจารยผูสอนไดทําการสอนตรงตามแผนการสอนทีก่ําหนด      
5. ลักษณะการสอนของอาจารยแสดงวามีการเตรยีมการสอนที่ดี      
6. รูปแบบการเรยีนการสอน 

 - การบรรยาย/ปฏิบัติ 
 - การอภิปรายปญหา 
 - การคนควา 

     

7. รูปแบบการประเมินผลการเรยีนการสอน 
 - การสอบขอเขียน 
 - การสอบปากเปลา 
 - การคนควา 

     

8. การใหโอกาสนอกชั้นนอกชั้นเรยีนแกนักศึกษาไดพบและให
คําแนะนําดานการเรยีน 

     

 

ความคิดเห็นอื่นๆ....................................................................................................................................................... 
 

แนวปฏิบตั ิ 1. ใหนักศึกษากรอกแบบสอบถามนี้ในสัปดาหสุดทายของการเรยีนการสอน 
  2. ในกรณีทีม่อีาจารยผูสอนหลายทานใน 1 วิชา ใหนกัศึกษากรอกแบบสอบถามของอาจารยทกุทาน 
  3. ใหนักศึกษารวบรวมแบบสอบถามและปดผนึกนําสงสาขาวิชา................................คณะ........................... 
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สาขาวิชา................................................................................คณะ..................................................................แบบฟอรมหมายเลข 3 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                                                    หนา 1/1 
ผูออกเอกสาร......................................................................................................................วันที่ออกเอกสาร...................................... 
 

แบบสอบถามผลสัมฤทธิแ์ละความกาวหนาของบัณฑติ 
ผูประเมิน..................................................................................................................................................................... 
หลักสูตร........................................................สาขาวิชา..............................................คณะ....................................... 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................................ 
ที่อยูปจจุบัน............................................................................................................................................................... 
วันที่....................เดือน..........................................พ.ศ..................... 
 

ลําดับที่ รายการสอบถาม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1   

ดีเดน ดีมาก ดี พอใจ ตองปรับปรุง 
1. สามารถศกึษาตอในสาขาเดียวกัน      
2. สามารถศกึษาตอตางสาขา      
3. สามารถนําความรูไปทํางานไดตรงตามความตองการของ

หนวยงาน 
     

4. ความรูทีไ่ดเพียงพอกับการทํางาน      
5. ประสบการณทีไ่ดจากการทําวทิยานิพนธ/สารนิพนธ      

 
ความคิดเห็นอื่นๆ (ถามี)............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       (ลงชือ่)................................................ผูประเมนิ 
       (.......................................................................) 
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สาขาวิชา......................................................................................คณะ...............................................................แบบฟอรมหมายเลข 4 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                                                      หนา 1/1 
ผูออกเอกสาร........................................................................................................................วันที่ออกเอกสาร...................................... 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 
ชื่อนักศึกษา................................................................................................................................................................ 
ภาคการศึกษา..........................................................................................ปการศึกษา............................................. 
 
ขอมูลผูประเมิน 
ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................................ 
ที่ต้ัง........................................................................................................................................................................... 
 

 คําชี้แจง 1. การออกแบบสอบถามครั้งนี้ไมมผีลตอการเรยีน การสอบของนักศึกษา 
  2. เปนการรวบรวมขอคิดเห็นของผูประกอบการ เพ่ือไปประกอบการพจิารณาปรับปรุงการเรยีนการสอน 
  3. กําหนดใหการสอบถามความคิดเห็นแตละรายการมี 5 ระดับ ดังแสดงในตารางขางลางนี ้
 ผูประกอบการเปนผูกรอกตามรายการสอบถามนี้โดยใหทําเครื่องหมาย ( √ ) ลงในชองลําดับความคิดเห็นที่กําหนด 
 

ลําดับที่ รายการสอบถาม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1   

ดีเดน ดีมาก ดี พอใจ ตองปรับปรุง 
1. มีความรอบรูในภาคทฤษฎีในสาขาวิชา      
2. มีความสามารถในภาคปฏิบัติในสาขาวิชา      
3. สามารถเปนผูนําและผูรวมงานที่ดีได      
4. มีทักษะในการสือ่สารที่ดี      
5. มีความสามารถในการปรบัตัวใหเขากับเพ่ือน

รวมงานในระดับตางๆ ไดดี 
     

6. มีความสามารถในการทํางานเปนทีม       
7. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

วิเคราะหการแกปญหา การตัดสนิใจได  
     

8. มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

     

9. มีความซือ่สัตย ขยัน เขมแข็ง อดทน      
10. ความเปนผูมีวินยัในการปฏิบัติงาน      
11. มีความตรงตอเวลา      
12. ภาพรวมความพึงพอใจตอคณุภาพบัณฑิต      

 

ความคิดเห็นอื่นๆ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

แนวปฏิบตั ิ 1. ใหผูประกอบการกรอกแบบสอบถามนีใ้นสัปดาหสดุทายของการเรยีนการสอน 
  2. ใหผูประกอบการรวบรวมแบบสอบถามและปดผนึกนําสงสาขาวิชา................................คณะ............................ 
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สาขาวิชา...................................................................................คณะ................................................................แบบฟอรมหมายเลข  5 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                                                     หนา 1/1 
ผูออกเอกสาร......................................................................................................................วันที่ออกเอกสาร....................................... 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม 
ขอมูลผูประเมนิ 
ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................. 
ที่ต้ัง........................................................................................................................................................................... 
 
 คําชี้แจง 1. การออกแบบสอบถามครั้งนี้ไมมผีลตอการเรยีน การสอบของนักศึกษา 
  2. เปนการรวบรวมขอคิดเห็นของผูประกอบการ เพ่ือไปประกอบการพจิารณาปรับปรุงการเรยีนการสอน 
  3. โปรดเรยีงลําดับลักษณะบณัฑิตทานตองการเพื่อไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการของทาน 
  4. ผูประกอบการเปนผูกรอกตามรายการสอบถามนี้โดยใหใสหมายเลข (1,2,3,..) ลงในชองตามลําดับ 
    ความสําคญั 
 

ลําดับที่ความสําคญั รายการสอบถาม 
(....................) มีความรอบรูในภาคทฤษฎีในสาขาวิชา 
(....................) มีความสามารถในภาคปฏิบัติในสาขาวิชา 
(....................) สามารถเปนผูนําและผูรวมงานที่ดีได 
(....................) มีทักษะในการสือ่สารที่ดี 
(....................) มีความสามารถในการปรบัตัวใหเขากับเพ่ือนรวมงานในระดับตางๆ ไดดี 
(....................) มีความสามารถในการทํางานเปนทีม  
(....................) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห สังเคราะห วิเคราะหการแกปญหา การตัดสนิใจได  
(....................) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
(....................) มีความซือ่สัตย ขยัน เขมแข็ง อดทน 
(....................) ความเปนผูมีวินยัในการปฏิบัติงาน 
(....................) มีความตรงตอเวลา 
(....................) ภาพรวมความพึงพอใจตอคณุภาพบัณฑิต 

 

ความคิดเห็นอื่นๆ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

แนวปฏิบัติ ใหผูประกอบการรวบรวมแบบสอบถามและปดผนึกนําสงสาขาวิชา................................คณะ............................... 
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ภาคผนวก ค. 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2551 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับ พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
   

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว 

เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2551 
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 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหนึ่งในสามหมวดวิชาของโครงสรางหลักสูตร และนับวามี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาหมวดวิชาอื่นใด ซึ่งจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ระบุ 
 
  “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใช
ภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 
 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณา
การใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุม
วิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมี
จํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 
  อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวน
รายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของ
รายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต” 
 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงจัดทําขึ้น
เพื่อใหรายวิชาตางๆ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความสอดคลองกับความเจริญทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และความตองการของสังคมไทย เพื่อพัฒนานักศึกษาในการประยุกตความรูที่ไดรับ มาปรับใชกับชีวิต
ในสังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
  ทั้งนี้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ.2551 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันศุกรที่ 4 เมษายน 2551 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ 
พ.ศ. 2551   
  สําหรับรายวิชาตางๆ ของแตละสาระกลุมวิชานั้น คณะสามารถเลอืกรายวิชาไดตามปรัชญาและ
เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นๆ ตอไป โดยรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ฉบับ ป พ.ศ. 2551 นี้สามารถสรุป
จํานวนรายวิชาที่แยกตามกลุมสาระและหนวยงานที่รับผิดชอบการสอนไดดังนี้ 
 
 
 
 



 

102 

คณะ กลุม
วิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร 

กลุมวิชาภาษา กลุมวิชา
มนุษยศาสตร 

กลุมวิชา
สังคมศาสตร 

รวม 

วิศวกรรมศาสตร 7 - - - 7 
สถาปตยกรรมศาสตร 1 2 3 - 6 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม - 31 48 13 92 
เทคโนโลยีการเกษตร 2 - - - 2 
วิทยาศาสตร 16 - - - 16 
เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - 
อุตสาหกรรมเกษตร 2 - - - 2 

รวม 28 33 51  13 125 
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 รายชื่อวิชา 
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รายชื่อวิชา 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90101001  คณิตศาสตรสําหรับปญหาทางวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
  MATHEMATICS FOR SCIENTIFIC PROBLEMS  
90101002  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                3(3-0-6) 
  MATHEMATICS FOR DAILY LIFE  
90101003  สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  STATISTICS FOR DAILY LIFE 
                       

สาขาวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90102001  คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  COMPUTER FOR DAILY LIFE  
รายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90102002  การประยุกตระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  APPLICATIONS OF INFORMATION SYSTEMS  
90102003 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม     3(3-2-7) 
  COMPUTERS AND PROGRAMMING 
รายวิชาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูสอนบริการ 
90102004  วิทยาการคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและการทํางาน   3(2-2-4) 
    COMPUTER TECHNOLOGY FOR STUDIES AND WORKS 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ 
 

รายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90103001  เทคโนโลยียานยนตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES IN EVERYDAY LIFE 
รายวิชาคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90103002 โครงสรางอาคารพื้นฐานสําหรับความเปนอยูอยางพอเพียง   3(2-3-6) 

 BASIC ARCHITECTURAL STRUCTURE FOR SUFFICIENCY LIVING 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
 

รายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90104001 ความปลอดภัยทางไฟฟา      3(3-0-6) 
  ELECTRICAL SAFETY 
90104002  อิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  ELECTRONICS IN EVERYDAY LIFE 
รายวิชาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูสอนบริการ 
90104003 สุขภาพและโภชนาการ     3(3-0-6) 
    HEALTH AND NUTRITION 
 

สาขาวิชาเคมี 
 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90105001  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับนาโนเบื้องตน    3(3-0-6) 
  INTRODUCTION TO NANOSCALE SCIENCE AND TECHNOLOGY  
90105002  เคมีในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  CHEMISTRY OF DAILY LIFE    
90105003  เคมีพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร      3 (3-0-6) 
  FUNDAMENTAL CHEMISTRY FOR ENGINEERING 
90105004 เคมีพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ      1 (0-3-0) 
  LABORATORY IN FUNDAMENTAL CHEMISTRY 
 

สาขาวิชาฟสิกส 
 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ  
90106001  ฟสิกสในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  PHYSICS FOR DAILY LIFE    
90106002   มนุษยกับพลังงาน       3(3-0-6) 
   HUMAN AND ENERGY      
90106003   โลกและเอกภพ       3(3-0-6) 
   EARTH AND UNIVERSE  
 

สาขาวิชาชีววิทยา 
 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90107001  ชีววิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต       3(3-0-6) 
  BIOLOGY FOR QUALITY OF LIFE    
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90107002  ความหลากหลายทางชีววิทยา     3(3-0-6) 
  BIODIVERSITY      
90107003  เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  BIOTECHNOLOGY FOR DAILY LIFE   
90107004  การดูแลสุขภาพ        3(3-0-6) 
  HEALTH CARE      
 

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90108001  พลังงานทดแทน       3(3-0-6) 
  ALTERNATIVE ENERGY     
90108002  สารมลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม    3(3-0-6) 
  INDUSTRIAL POLLUTANT AND ITS CONTROL 
90108003  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 
  LIFE AND ENVIRONMENT    
90108004  เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 
  BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT  
รายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90108005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 
  RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES 
90108006  เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 
   ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 
รายวิชาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนผูสอนบริการ 
90108007  สิ่งแวดลอมศึกษา       3(3-0-6) 
  ENVIRONMENTAL STUDY 
90108008  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศึกษา   3(3-0-6) 
  NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
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รายชื่อวิชา 
กลุมวิชาภาษา 

 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90201001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 1  
90201002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)  
  FOUNDATION ENGLISH 2 
90201003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES   
90201004  ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR AGRICULTURAL INDUSTRY   
90201005  ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR SCIENCE  
90201006  ภาษาอังกฤษครุศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR ENGINEERING EDUCATION  
90201007  ภาษาอังกฤษครุศาสตรสถาปตยกรรม  3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR ARCHITECTURAL EDUCATION  
90201008  ภาษาอังกฤษครุศาสตรเกษตร    3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR AGRICULTURAL EDUCATION  
90201009  ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร  3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR ADMINISTRATION  
90201010 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษา 1 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR LANGUAGE SKILL DEVELOPMENT 1  
90201011 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษา 2 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR LANGUAGE SKILL DEVELOPMENT 2  
90201012 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
90201013 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT  
90201014 ภาษาอังกฤษสถาปตยกรรมและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR ARCHITECTURE AND ART   
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90201015 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGY  
90201016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ  3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION  
90201017 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS   
90201018 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING   
90201019 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอาน 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR DEVELOPING READING SKILLS   
90201020 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY   
90201021 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร  3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR AGRICULTURE   
90201022 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ  3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER   STUDIES   
90201023 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการจัดการ  3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING AND MANAGEMENT  
90201024 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ  3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES   
90201025 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน   3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR EMPLOYMENT   
90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATION  
รายวิชาคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90201027  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานสถาปตยกรรม      3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR ARCHITECTURAL COMMUNICATION  
90201028 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานสถาปตยกรรม    3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR ARCHITECTURAL PRESENTATION  
 

สาขาวิชาภาษาไทย 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90202001 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย   3(3-0-6) 
  DEVELOPMENT OF THAI LITERATURE    
90202002 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  THAI USAGE FOR COMMUNICATION    
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90202003 การใชภาษาไทย   3(3-0-6) 
  THAI USAGE     
90202004 วรรณกรรมวิจารณ สําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  LITERARY CRITICISM FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY STUDENTS  
90202005 ภาษาสื่อสารมวลชน   3(3-0-6) 
  LANGUAGE FOR MASS MEDIA     
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รายชื่อวิชา 
กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 
สาขาวิชาปรัชญา 

 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90301001 พุทธปรัชญา        3(3-0-6) 
  PHILOSOPHY OF BUDDHISM      
90301002 ศิลปะแหงชีวิต      3(3-0-6) 
  ART OF LIVING               
90301003 ปรัชญาทั่วไป       3(3-0-6) 
  GENERAL PHILOSOPHY         
90301004 ตรรกวิทยาเบื้องตน      3(3-0-6) 
  INTRODUCTION TO LOGIC          
90301005 ปรัชญาวิทยาศาสตร           3(3-0-6) 
  PHILOSOPHY OF SCIENCE          
90301006 สุนทรียศาสตร               3(3-0-6) 
  AESTHETICS 
90301007 จริยศาสตรและสุนทรียศาสตร             3(3-0-6) 
  ETHICS AND AESTHETICS       
90301008 ความรูพ้ืนฐานทางศาสนา                 3(3-0-6) 
  FOUNDAMANTALS OF RELIGIONS       
 

สาขาวิชาจิตวิทยา 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90302001 จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 
  GENERAL PSYCHOLOGY     
90302002 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    3(3-0-6)  
  INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY  
90302003 มนุษยสัมพันธ           3(3-0-6) 
  HUMAN RELATIONS 
90302004 การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต        3(3-0-6) 
  PERSONALITY DEVELOPMENT AND MENTAL HYGIENE  
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90302005 จิตวิทยาการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION                    
90302006 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE                       
90302007 จิตวิทยาในงาน     3(3-0-6) 
  PSYCHOLOGY AT WORK                       
90302008 จิตวิทยาสังคมและมนุษยสัมพันธ    3(3-0-6) 
  SOCIAL PSYCHOLOGY AND HUMAN RELATIONS   
90302009 กระบวนการกลุม            3(3-0-6) 
  GROUP PROCESS                       
90302010 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน          3(3-0-6) 
  PSYCHOLOGY FOR SELF DEVELOPMENT            
 

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
(รายวิชา  1  หนวยกิต) 
90303001 พลศึกษา 1    1(0-3-2) 
  PHYSICAL EDUCATION 1  
90303002 พลศึกษา 2    1(0-3-2) 
  PHYSICAL EDUCATION 2  
90303003 พลศึกษา 3   1(0-2-2) 
  PHYSICAL EDUCATION 3 
90303004 พลศึกษา 4    1(0-2-2) 
  PHYSICAL EDUCATION 4  

(รายวิชา  3  หนวยกิต) 
90303005 การพลศึกษาเบื้องตน    3(3-0-6) 
  INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION  
90303006 การจัดการสุขภาพ           3(3-0-6) 
  HEALTH MANAGEMENT  
90303007 นันทนาการเบื้องตน           3(3-0-6) 
  FUNDAMENTAL RECREATION  
90303008 การปฐมพยาบาล           3(3-0-6) 
  FIRST AIDS  
90303009 หลักความปลอดภัยในการทํางาน          3(3-0-6)  
  PRINCIPLES OF SAFETY AT WORK  
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90303010 สุขศาสตรอุตสาหกรรมเบื้องตน          3(3-0-6) 
  INTRODUCTION TO INDUSTRIAL HYGIENCE  
90303011 การเสริมสรางคุณภาพชีวิต           3(3-0-6) 
  ENHANCEMENT OF QUALITY OF LIFE  
90303012 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม          3(3-0-6)  
  WHOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 
90303013 อนามัยครอบครัว          3(3-0-6) 
  FAMILY HYGIENE  
90303014 สุขภาพผูบริโภค  3(3-0-6) 
  CONSUMER HEALTH 
90303015 สุขภาพชุมชน  3(3-0-6) 
  COMMUNITY  HEALTH 

 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90304001 การใชหองสมุดและสารนิเทศ      3(3-0-6) 
  LIBRARY USAGE AND INFORMATION     
90304002 สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  INFORMATION FOR  SCIENCE AND TECHNOLOGY     
90304003 การคนหาและแพรกระจายขอมูล  3(3-0-6) 
  RETRIEVAL AND DISSEMINATION OF INFORMATION  
90304004 การเขียนรายงานทางวิชาการ                 3(3-0-6) 
   REPORT WRITING 
90304005 ศิลปะแหงการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  ART OF COMMUNICATION 
90304006 สารนิเทศศาสตร      3(3-0-6) 
  INFORMATION SCIENCE  
90304007 การจัดการเอกสารสํานักงาน   3(3-0-6) 
  OFFICE INFORMATION MANAGEMENT  

 
สาขาวิชาประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90305001 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 
  THAI CIVILIZATION     
90305002 มรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว                 3(3-0-6) 
  THAI HERITAGE FOR TOURISM  
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90305003 เหตุการณโลกปจจุบัน        3(3-0-6) 
  THE WORLD TODAY  
90305004 ภูมิ-ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6)  
  GEOGRAPHY HISTORY FOR TOURISM     
90305005 มนุษยกับการทองเที่ยว                         3(3-0-6) 
  HUMAN AND TOURISM   
90305006 มนุษยกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
    HUMAN AND ENVIRONMENT 
90305007 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ       3(3-0-6)  
  NATURAL RESOURCE CONSERVATION     
รายวิชาคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90305008  มรดกอารยธรรมไทย      3(3-0-6) 
  THAI   HERITAGE 
90305009 ศิลปะไทย       3(3-0-6) 
  THAI ART 
 

สาขาวิชาบูรณาการทางมนุษยศาสตร 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90306001 สหวิทยาการมนุษยศาสตร  3(3-0-6) 
  INTEGRATED HUMANITIES 
 

รายวิชาคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90306002 การสรางสรรคงานเปนทีม      3(2-3-6) 
  TEAM CREATIVITY    
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รายชื่อวิชา 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90401001 เศรษฐกิจประเทศไทยปจจุบัน  3(3-0-6) 
  CONTEMPORARY THAI ECONOMY   
90401002 เศรษฐกิจเอเซีย  3(3-0-6) 
  ECONOMICS OF ASIAN COUNTRIES   
90401003 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต  3(3-0-6) 
  ECONOMY AND LIVING  
 

สาขาวิชากฎหมาย 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90402001  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)  
  INTRODUCTION TO GENERAL LAWS  
90402002  ทรัพยสินทางปญญา  3(3-0-6) 
  INTELLECTUAL PROPERTY  
90402003 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิทางสังคมและครอบครัว 3(3-0-6) 
  INTRODUCTION TO SOCIAL AND FAMILY RIGHTS 
90402004 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวินัยการทํางานและสวัสดิการทางสังคม 3(3-0-6) 
  INTRODUCTION TO WORK DISCIPLINES AND SOCIAL WELFARE 
90402005 กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  FUNDAMENTAL LAWS FOR EVERYDAY LIFE  
 

สาขาวิชาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90403001  หลักสังคมวิทยา                 3(3-0-6) 
  PRINCIPLES OF SOCIOLOGY       
90403002  รัฐศาสตรทั่วไป                 3(3-0-6) 
  GENERAL POLITICAL SCIENCE     
90403003 พ้ืนฐานการเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
  FOUNDATION OF THAI POLITICS AND GOVERNMENT  
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90403004  การปกครองทองถิ่นไทย           3(3-0-6) 
  THAI LOCAL GOVERNMENT  
90403005 สังคมไทยรวมสมัย                3(3-0-6) 
  CONTEMPORARY THAI SOCIETY   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90101001 คณิตศาสตรสําหรับปญหาทางวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
 MATHEMATICS FOR SCIENTIFIC PROBLEMS 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ศึกษาคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับปญหาทางวิทยาศาสตร นาฬิกาชีวภาพ อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ภาพลวงตา การเคลื่อนที่ คาวิกฤติ การประยุกตคณิตศาสตรกับปญหาทางเศรษฐศาสตร ปญหาทางเรขาคณิต 
สถาปตยกรรม และกลศาสตร ความยาว พ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว ปริมาตร แรงดัน งาน จุดศูนยถวง อัตราการสลายตัว 
จํานวนประชากร วงจรไฟฟาลูบเดียว กฎการเย็นตัว 

 A study of essential mathematics for problems in science, biorythm, rate of change, optical 
illusions, movement, critical value, application of mathematics in economic problems, geometry, architecture 
and mechanics, arc length, area, surface area, volumn, pressure, work, center of mass, rate of decay, 
populations, single circuit loop, law of cooling.  
 

90101002 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                                                                  3(3-0-6) 
 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE                                                                                              

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะหขอมูลและขาวสาร    
การใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ ดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา กระแสเงินสด หลักการคิดภาษี และการประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน 
 Principle and process of human thinking, created thinking, data and news analyzing, cause-
effect and decision process, interest, inflation rate, cash flow, principle of taxation  and  daily life application. 
 

90101003 สถิติในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
STATISTICS FOR DAILY LIFE 
วิชาบังคับกอน   :   ไมมี 
Prerequisite   :   None 

 ขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล 
ความนาจะเปน การสํารวจตัวอยาง การตัดสินใจ การวิเคราะหแนวโนม และเลขดัชนี 
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 Data, Data collection, presentations of data, analysis data, Interpretation of data, probability, 
Sample survey, decision making, trend and index. 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90102001 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน                                    3(3-0-6) 
 COMPUTER FOR  DAILY LIFE   

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ความสําคัญของคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ ระบบการ
ติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต การสืบคนฐานขอมูล พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอร
สําหรับการนําเสนอผลงาน การสรางโฮมเพจเบื้องตน 
 The importance of computer in daily life, office automation program, communication system and data 
searoling on internet, searching on database, fundamental of Computer Presentation , introduction to homepage.   
 
รายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90102002   การประยุกตระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  APPLICATIONS OF INFORMATION SYSTEMS  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  พัฒนาความเขาใจในระบบสารสนเทศและแนวความคิดของระบบสารสนเทศ การมองระบบ
สารสนเทศเปนการรวมกันของเทคโนโลยี มนุษย และขอมูลที่ใชสนับสนุนกระบวนการทํางานของธุรกิจหรืองาน
อื่น ๆ การประยุกตโครงรางของระบบสารสนเทศและการคิดแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสารสนเทศอยางมี
สมรรถภาพในการชวยเขาใจระบบ สถานะการณตาง ๆ และผลกระทบตอองคกรและบุคลากร พัฒนาพื้นฐานการ
ตัดสินใจและนโยบายตาง ๆ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร เขาใจถึงการนําระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใชตามยุทธศาสตรของ
องคกรและบุคลากรขององคกร 
  Developing a thorough understanding of information systems and IS concepts, viewing an 
individual information system as a combination of the technology, people and data that support business (or 
other) work processes, applying IS frameworks and other ways of thinking about IS effectively, to help 
understand systems and situations, and their effects on organizations and people, developing a foundation for 
making ethical choices and policies about IS and ICTs, understanding how IS and ICTs can be used 
strategically by organizations and people 
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90102003 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม     3(3-2-7) 
  COMPUTERS AND PROGRAMMING 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตนและสวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร ภาษาโปรแกรม
และอัลกอริธึม ซอฟทแวรระบบเบื้องตน ตัวแปลภาษาและระบบปฏิบัติการ การประยุกตคอมพิวเตอรในงาน
ตางๆ รวมทั้งการประมวลผลขอมูลและปญญาประดิษฐ 
  Function structure of a computer, Computer languages and algorithm, Introduction to 
interpreters, compiler and operating system. Applications of computer in data processing and artificial intelligence. 
 
รายวิชาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูสอนบริการ 
 

90102004  วิทยาการคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและการทํางาน   3(2-2-4) 
   COMPUTER TECHNOLOGY  FOR STUDIES AND WORKS 

 วิชาบังคับกอน :ไมมี 
  PREREQUISITE : NONE 

   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต   ผลกระทบของ
วิทยาการคอมพิวเตอรตอชีวิตมนุษยและสังคม ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนและการ
ทํางาน ไดแก  โปรแกรมระบบ  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต  การใชคอมพิวเตอรใน  การ
เรียนและการทํางานดานตาง ๆ เชน การพิมพเอกสาร การพิมพรายงาน  การคํานวณ      และการนําเสนอผลงาน 
เปนตน ความรูเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
    General knowledge about present computer technology and future trend, impacts of computer 
technology on human life and society, classes of  computer  software   using in studies and works such as 
system software, programming software and application software,  computer  application  in   studies and   
works such as document typing, report printing,  calculation, presentation, knowledge  about     computer 
network and internet. 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ 
 

รายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90103001   เทคโนโลยียานยนตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES IN EVERYDAY LIFE 

 วิชาบังคับกอน :ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  ศึกษาเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบยานยนตยุคปจจุบัน การใชเครื่องมือตรวจสอบเชนเครื่อง
วิเคราะหเครื่องยนตอุตสาหกรรม เครื่องตรวจสอบในหองปฏิบัติการ เครื่องมือตรวจสอบตาง ๆ และเครื่องตรวจ
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สอบอุปกรณตรวจวัด หลักการทําความเย็นเบื้องตน และระบบปรับอากาศที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนตใน
ปจจุบัน รายละเอียดวงจรอิเล็กทรอนิกสควบคุมการทํางานของเครื่องอัดอากาศ เครื่องเปาอากาศ และพัดลมหมอ
น้ํารถยนต รายละเอียด จุดประสงคและการทํางานของระบบปรับอากาศ 
  Study of the equipment that is used in diagnosing the modern automobile, the use of 
diagnostic equipment such as current industry engine analyzers, lab scopes, various meters and sensor testers, 
the principles of refrigeration, and the air conditioning systems currently used by the automotive industry, 
details of the electrical control circuits for the compressor, blower, and coolant fan(s), description, purpose and 
function of air conditioning system components. 
 
รายวิชาคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90103002 โครงสรางอาคารพื้นฐานสําหรับความเปนอยูอยางพอเพียง 3(2-3-6) 
 BASIC ARCHITECTURAL STRUCTURE FOR SUFFICIENCY LIVING 
 วิชาบังคับกอน :ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการถายแรง การแตกแรง การถายน้ําหนัก ลงบนชิ้นสวนของ
โครงสราง และศึกษาชิ้นสวนโครงสรางตางๆ สําหรับบานขนาดเล็ก โดยใชโครงสรางไมเปนหลัก พรอมทั้งการ
เขียนแบบและทําหุนจําลองโครงสราง 
  Study on characteristics and nature of dispersed strength, splitting strength, weight pass-on 
to structural parts and study on parts for small house structure in using wooden parts  together with drawings and models. 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
 

รายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90104001 ความปลอดภัยทางไฟฟา      3(3-0-6) 
  ELECTRICAL SAFETY 

 วิชาบังคับกอน :ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  คุณลักษณะทางไฟฟาของรางกายมนุษย  อันตรายจากไฟฟาและการปองกัน แนะนําการตอลง
ดิน ของอุปกรณเครื่องใชไฟฟา  เครื่องตัดไฟรั่ว  การปองกันอัคคีภัยจากกระแสไฟฟาลัดวงจร แนะนํามาตรฐาน
และกฏหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางไฟฟา 
  Electrical characteristics of human body,   danger from electricity and protection, 
introduction to earthing of electrical appliances, earth leakage circuit breakers, protection of fire danger from 
short circuit current, introduction to standards and laws relating to electrical safety 
 



 

121 

90104002 อิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  ELECTRONICS IN EVERYDAY LIFE 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  สารก่ึงตัวนํา แนะนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วงจรขยายแบบตาง ๆ แนะนําวงจรรวม การ
ประมวลผลสัญญาณ เทคโนโลยีทางโทรทัศน เทคโนโลยีทางระบบเสียง เทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
   Semiconductors, introduction to electronic devices, amplifiers, introduction to integrated 
circuits, signal processing, television technologies, audio technologies, communication technologies 
 
รายวิชาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูสอนบริการ 
 

90104003   สุขภาพและโภชนาการ      3(3-0-6) 
 HEALTH AND NUTRITION 

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

    ความสําคัญของอาหารตอสุขภาพมนุษย  โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการไมสมดุล     หนาที่ของ
คารโบไฮเดรต  ไขมัน  โปรตีน  เกลือแร  และวิตามินตาง ๆ  ในรางกาย  การยอย    การดูดซึมเมตาบอลิซึม          
การขับถาย การขาดสารอาหาร ความตองการอาหารของบุคคลในวัย และสภาวะตาง ๆ 
   Important of food for human health. Disease related to unbalanced diet. A study of functions 
of carbohydrates, lipids, proteins, minerals and vitamins  in   human  body,  digestion, absorption metabolism, 
excretion, malnutrition, and nutritional requirements of different ages and status. 
 

สาขาวิชาเคมี 
 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90105001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับนาโนเบื้องตน    3(3-0-6) 
 INTRODUCTION TO NANOSCALE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาโน หลักการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยี 
เทคนิคการตรวจวิเคราะหโครงสรางระดับนาโน พฤติกรรมและสมบัติเดนของโครงสรางระดับนาโน ตัวอยางการ
ประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดานตางๆ 
 This course covers an introduction about nano; the fundamental science behide 
nanotechnology; tools for nanostructures characterization; behaviors of nanostructures and their properties, 
some applications of nanotechnology in industries. 
 



 

122 

90105002 เคมีในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
 CHEMISTRY FOR DAILY LIFE 

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

  การศึกษาความรูทางเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน ผลิตภัณฑเคมีที่เกี่ยวของกับเครื่องอุปโภคและ
บริโภค กระบวนการผลิต การใชงานและการวิเคราะหทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ เคมีที่เกี่ยวของกับพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 
  Study on chemistry applied in daily life. Chemical products related to consumer goods. 
Process, usage, and analysis of products. Chemistry associated with energy and environment. 
 
90105003 เคมีพื้นฐานสําหรับวิศวกร      3 (3-0-6) 
  FUNDAMENTAL CHEMISTRY FOR ENGINEERING 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  ปริมาณสัมพันธและพื้นฐานทฤษฎีอะตอม สมบัติของแกส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย 
สมดุลเคมี  สมดุลไอออนิก เคมีจลนพลศาสตร โครงสรางอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  ธาตุเรพรี
เซนเททีฟ ธาตุอโลหะ และโลหะทรานซิชัน 
  Stoichiometry and basic of the atomic theory; properties of gas, liquid, solids and solution, 
chemical equilibrium: ionic equilibrium; chemical kinetics; electronic structures of atoms; chemical bonds; 
periodic properties; representative elements; nonmetal and transition metals. 
 

90105004 เคมีพื้นฐานภาคปฏิบัติการ      1 (0-3-0) 
  LABORATORY IN FUNDAMENTAL  CHEMISTRY 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 90105003 เคมีพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร 
  This practice course is provided for students taking 90105003 FUNDAMENTAL 
CHEMISTRY FOR ENGINEERING 
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สาขาวิชาฟสิกส 
 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90106001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 PHYSICS FOR DAILY LIFE 

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ฟสิกสของรางกาย ฟสิกสของแสงและการมองเห็น ฟสิกสของดนตรี ฟสิกสของกีฬา ฟสิกส
ของพลังงาน จากอะตอมถึงคอมพิวเตอร ฟสิกสในครัว วัสดุนิวเคลียร ฟสิกสของจักรวาล ฟสิกสของภัยธรรมชาติ 
และฟสิกสของโทรศัพทมือถือ 
 Physics of human body, physics of light and seeing, physics of music, physics of sports, 
physics of energy, from atom to computer, physics in the kitchen, nuclear matters, physics of Universe, physics 
of disaster, physics of mobile phone. 
 
90106002  มนุษยกับพลังงาน 3(3-0-6) 

   HUMAN AND ENERGY  
  วิชาบังคับกอน :ไมมี 
  PREREQUISITE : NONE 

  รูปแบบตาง ๆ ของพลังงาน มนุษยกับการใชพลังงาน ผลกระทบของการใชพลังงานน้ํามันและ 
ถานหินตอสิ่งแวดลอม สถานการณปจจุบันและอนาคตของแหลงพลังงาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
สําหรับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทนและการนํามาใชในอนาคต 
  Energy sources, human and energy utilizations, impact of the oil and coal consumptions to 
environment. The present and future status of energy. Basic science and technology for efficient energy-usage. 
Renewable energies and their future use. 
 
90106003 โลกและเอกภพ       3(3-0-6) 
 EARTH AND UNIVERSE 

  วิชาบังคับกอน :ไมมี 
  PREREQUISITE : NONE 

 ดาวเคราะห ดาวฤกษ ระบบสุริยะ  กาแลกซี  เอกภพ กําเนิดของเอกภพโครงสรางของโลกและ 
ดวงอาทิตย สภาพเปลือกโลกและดวงอาทิตย  สภาพเปลือกโลกและสิ่งแวดลอมของโลก ถํ้า แมน้ํา ทะเลและ
มหาสมุทร ทรัพยากรของโลก 
 Planets, stars, solar system, galaxy, universe, the creation of the universe,   the structure of 
Earth and Sun, world environments and Earth surface, cave, river, sea, ocean and earth resources 
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สาขาวิชาชีววิทยา 
 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 
90107001 ชีววิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต       3(3-0-6) 

 BIOLOGY FOR QUALITY OF LIFE 
   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 หลักการ  แนวคิด  และพัฒนาการดานชีววิทยาที่มีผลตอความเปนอยูและสุขภาพของมนุษยทั้ง
ดานสุขภาพจิต  การคุมครองการบริโภคอาหารและยา  การปองกันโรคติดตอ  การอนามัยสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการ
นําความรูดานชีววิทยามาปรับปรุงคุณภาพความเปนอยูของมนุษยใหดีขึ้น 
 Principle, concept and development of biology in human living and health both in plupiology 
and psychology mind, protection of food and drugs consumption, prevention of  diseases, environmental health 
science, including application of these knowledge for a better human living.  
 
90107002 ความหลากหลายทางชีววิทยา      3(3-0-6) 

  BIODIVERSITY 
   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 การกําเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญและความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติ  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับระบบนิเวศ  ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ  และการนําความหลากหลายทางชีวภาพมาใชประโยชนและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 Origin and evolution of life, importance and relation of life in nature, relation between human 
and ecology, effect of economic and social development to biodiversity, application of biodiversity and solving 
environmental problem. 
 
90107003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

  BIOTECHNOLOGY FOR DAILY LIFE 
   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ความกาวหนาและบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ ในดานการแพทย อุตสาหกรรม การเกษตร  และ
สิ่งแวดลอม การนําความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และการประยุกตใชในทางการแพทย   
 Progress and role of biotechnology in medical, industrial,  agricultural  and environmental 
science.  Application of biotechnology in daily life.  
 
 
 



 

125 

90107004 การดูแลสุขภาพ        3(3-0-6) 
 HEALTH CARE 

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 การนําความรูดานชีววิทยามาดูแลสุขภาพ  ศึกษาสาเหตุของการเกิดโรค  ทั้งจุลินทรียและปรสิต   
ภาวะเครียดตอการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  ภาวะโภชนาการและการออกกําลังกาย  เพื่อประยุกตใชความรูทั้งการ
สงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การรักษาโรค  และการฟนฟูสมรรถภาพของรายกาย 
 Application of biological knowledge in health care, study of microorganisms, parasite that 
cause disease, stress condition to body change, nutrition condition and exercise, application of these knowledge 
to health promotion, prevention, cure and rehabitation. 
 

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 

รายวิชาคณะวิทยาศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90108001 พลังงานทดแทน       3(3-0-6) 
 ALTERNATIVE ENERGY 

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 เปนวิชาที่กลาวถึงแหลงพลังงานทดแทนในแบบตางๆ เชน พลังงานจากแสงอาทิตย, น้ํา, ลม, 
แก็สไฮโดรเจน, เอทานอล, ไบโอดีเซล เปนตน ซึ่งนอกเหนือไปจากพลังงานจากการเผาไหมน้ํามันและถานหิน  
ประเด็นความรูทีส่นใจของวิชามาจากการที่เราไดประสบกับปญหามลภาวะมากขึ้นจากการเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิล 
และจากกากของเสียนิวเคลียรที่มาจากโรงงานไฟฟานิวเคลียร  
 This course refers to alternative energy sources such as solar energy, water, wind, hydrogen 
gas, ethanol, biodiesel etc. which are not based on the burning of fossil fuels.   The renewed interest in this field 
of study comes from the undesirable effects of pollution (as witnessed today) both from burning fossil fuels and 
from nuclear waste byproducts. 
 

90108002 สารมลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม     3(3-0-6) 
 INDUSTRIAL POLLUTANT AND ITS CONTROL 

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ชนิดและแหลงกําเนิดของสารมลพิษ ไดแก สารมลพิษในดิน น้ํา และอากาศ สมบัติทางเคมีและ
ปฏิกิริยาเคมีของสารมลพิษ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของสารพิษจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการควบคุม และ
บําบัดสารมลพิษดวยวิธีการทางเคมีตามขอกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอม 
 This course focused on the types and sources of pollutants e.g. pollutants in soil, in water and 
in air; chemistry and chemical reactions of pollutants from industrial; environmental impact from industrial 
pollutants; technology on control and chemical treatment of industrial pollutants according to standard regulations. 
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90108003 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 
 LIFE AND ENVIRONMENT 

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพตอการดํารงชีวิต สารมลพิษในสิ่งแวดลอม 
เชน ในมลพิษทางน้ํา ทางอากาศ และทางดิน ชนิดของสารพิษและแหลงกําเนิด การปองกันมลพิษและการจัดการปญหา
มลพิษในสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล เชน ภาวะโลกรอน, การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
 The relationships between physical and biological environment, pollutants in water pollution, 
air pollution and soil pollution.  Types and sources of pollutant, pollution prevention and pollution management 
in local, international and global level such as global warming, climate change.  
 

90108004 เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 
 BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT 

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ปญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม  และการประยุกตใชความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการสภาพแวดลอม 
 Relation in human and environment, problem and effect of environmental change and 
application of biotechnology in environmental management. 
 

รายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90108005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 
  RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  แนะนําแหลงกําเนิดพลังงานสะอาด เซลแสงอาทิตย    ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานลม   
ระบบความรอนรวม   พลังงานชีวมวล  เซลเชื้อเพลิง  เทคโนโลยีการเชื่อมตอระบบ  ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
การพิจารณาทางเศรษฐศาสตรและทางสังคม   
  Introduction to clean energy sources, photovoltaics, wind power generation, combined heat power 
system, biomass energy, fuel cells, interface technologies,  environmental effects, economic and social consideration 
 

90108006  เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 
   ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  การตระหนักถึงหมวดหมูความรู เทคโนโลยี และนโยบายสาธารณะตาง  ๆที่เกี่ยวของกับการจัดการ 
สิ่งแวดลอม การปองกันและความเขาใจแหลงของมลภาวะและกระบวนการจัดการหลักที่ควบคุมมลพิษในอากาศ น้ํา และ
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ดิน การเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติในการใชพ้ืนดิน ประโยชนของพื้นที่ชายเลน และปจจัยอันซับซอนในการตัดสินใน
การใชพ้ืนดิน หลักการพื้นฐานอันจําเปนตองใชในการควบคุมมลภาวะและเครื่องมือที่ใชในการเฝาระวังมลภาวะตาง ๆ 
  An awareness of how the many facets of science, technology, and public policy are involved 
in environmental management protection, an understanding of the sources of pollution and the primary 
processes that control the fate of pollutants in air, water, and soil. practical insights into the use of land, the 
benefits of wetlands, and the complex factors influencing land-use decisions, basic principles needed to operate 
the pollution control and pollution monitoring equipment. 
 
รายวิชาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนผูสอนบริการ 
 

90108007 สิ่งแวดลอมศึกษา       3(3-0-6) 
 ENVIRONMENTAL STUDY 

   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ระบบสิ่งแวดลอม องคประกอบและกระบวนการ แหลงทรัพยากรธรรมชาติ แหลงรองรับของ
เสียและเสนทางสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับที่ดิน แหลงน้ํา อากาศ สิ่งมีชีวิต เชน พืช สัตว และจุลินทรีย การเปลี่ยนแปลง
และความสามารถในการรองรับของระบบสิ่งแวดลอม ปญหาและการวิเคราะหสภาพปญหาสิ่งแวดลอม แนวคิด
พ้ืนฐานและแนวทางปฏิบัติปองกันปญหาเพื่อหนทางสูความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดลอม 

 Environmental  system, component and process, natural resources, sources, sinks and 
pathway, land-water-air base environment, living organism such as plant animal and microorganism, dynamics 
and carrying capacity of environmental system, problem and problem diagnosis calls for management, 
principles concepts and practices need for environmental protection  towards environmental sustainability. 
 
90108008 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศึกษา   3(3-0-6) 
 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTTAL MANAGEMENT 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี 
   PREREQUISITE : NONE 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สภาพการใชและปญหาที่เกิดจากการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลักการและแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึง
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 General knowledge on environment and natural resources management, ecology system, 
usage conditions, and problems occurred from the utilization of natural resources and environment, principles 
and guidelines in management to get the highest benefit, as well as related laws and policies. 
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คําอธิบายรายวิชา 
กลุมวิชาภาษา 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
 

90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 1 
 วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
 PREREQUISITE  : NONE 
  ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียนในบริบทที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการใชพจนานุกรม ศึกษาศัพท สํานวน และภาษาจากบทอานที่คัดเลือกจากสิ่งพิมพตางๆ เชน วารสาร 
หนังสือพิมพ ทบทวนโครงสรางไวยากรณ และการใชภาษาในโอกาสตางๆ   
  A practice of using four language skills related to daily life activities, including the use of 
dictionary as well as the study of vocabulary, language and expressions in reading passages selected from 
printed materials such as journals, newspapers, etc as well as a revision of grammatical structures and social 
functions of language in various situations.  
 

90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 2 
 วิชาบังคับกอน  : 90201001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
 PREREQUISITE   : 90201001  FOUNDATION ENGLISH 1 
  ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการอาน เขียน ฟง และพูดเพื่อการศึกษา เชน การใชหนังสือ
อางอิง การอานกราฟ ตาราง ฯลฯ การเขียนบทสรุป ฟง พูด โตตอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานหรือฟงได 
รวมทั้งทบทวนโครงสราง ไวยากรณ และการใชภาษาโอกาสตาง ๆ เพิ่มเติม 
 A practice in the use of English in four language skills for academic purposes, for example, 
using references, reading non-verbal texts, including summary writing, listening and discussion, grammar 
revision and further practice in social language. 
 

90201003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6)  
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES   
 วิชาบังคับกอน  : 90201002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

 PREREQUISITE   : 90201002  FOUNDATION ENGLISH 2 
  พัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยเนนการอานที่มีเนื้อหาทางวิชาชีพ
ของนักศึกษา การใชภาษาเพื่อแสดงคําจํากัดความ การเปรียบเทียบ การจําแนก การแสดงจุดประสงค การแสดงหนาที่
การใชงาน การอธิบายกระบวนการและการแสดงเหตุและผล  เปนตน 
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  The development of language and study skills in English for academic purposes with an 
emphasis on reading texts related to students’ fields of subjects including language use for expressing definition, 
comparison, classification, purposes, functions, processes, cause and effect, etc. 
 
90201004 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)  
 ENGLISH FOR  AGRICULTURAL INDUSTRY  
 วิชาบังคับกอน  : 90201002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
 PREREQUISITE   : 90201002  FOUNDATION ENGLISH 2 
  พัฒนาทักษะการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและการรายงานปากเปลา โดยเนนเนื้อหาทาง
วิชาชีพของนักศึกษาที่มีโวหารเกี่ยวกับการใหคําจํากัดความ การจําแนก การเปรียบเทียบ การแสดงเหตุและผล 
การอธิบายการใชงานของอุปกรณ และกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร เปนตน  
  The development of English reading and writing skills, including an oral report with an 
emphasis on texts related to students’ subject areas, including rhetorical functions of definition, classification, 
comparison, cause and effect, explanation on the use of appliances and processes in agricultural technology. 
 
90201005 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร 3(3-0-6)  
 ENGLISH FOR  SCIENCE  
 วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
 PREREQUISITE  : NONE 
  ศึกษาโครงสรางทางภาษา และฝกทักษะการอานขอเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับความรูทาง
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทั่วไป โดยเนนใหเกิดความเขาใจการใชโวหารทางวิทยาศาสตร เชน การบรรยายรูปทรง 
ตําแหนงที่ต้ัง คุณลักษณะ กระบวนการ การจําแนก การเปรียบเทียบ การนิยาม การแสดงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
การต้ังสมมติฐาน เปนตน 
  A study of English structures and a practice in reading  basic scientific contents focusing on 
the usage of scientific expressions such as the description of shapes, location, qualities, processes, classification, 
comparison, definition, causes and effects, hypothesis, etc.  
 
90201006 ภาษาอังกฤษครุศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR ENGINEERING EDUCATION  
 วิชาบังคับกอน      : ไมมี 
 PREREQUISITE  : NONE 
  ศึกษาโครงสรางภาษา และคําศัพททางสาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม ฝกการอานจากเนื้อหาทาง
วิชาชีพ รวมทั้งการฝกการเขียนโดยเนนการใชภาษาในรูปแบบตางๆ อาทิ ตัวเลขและการคํานวณ คําสั่ง การเขียน
คูมือ และอื่นๆ  
  A study of structures and vocabulary in engineering education a practice in reading passages 
selected from various sources related to students subject areas, including a practice in writing skill with an emphasis 
on the use of same language functions and notions : numbers and calculations, instructions, manuals, etc. 
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90201007 ภาษาอังกฤษครุศาสตรสถาปตยกรรม 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR ARCHITECTURAL EDUCATION  
 วิชาบังคับกอน       : ไมมี 
 PREREQUISITE  : NONE 

 ศึกษาโครงสรางภาษา และคําศัพททางสาขาครุศาสตรสถาปตยกรรม ฝกการอานจากเนื้อหาวิชาชีพ 
รวมทั้งการฝกการเขียนโดยเนนการใชภาษาในรูปแบบตางๆ อาทิ ตัวเลขและการคํานวณ คําสั่ง การเขียนคูมือ และอื่นๆ  
  A study of structures and vocabulary in architectural education, a practice in reading passages 
selected from various sources related to students’ subject areas, including a practice in writing skill with an 
emphasis on the use of same language functions and notions : numbers and calculations, instructions, manuals, etc. 
 
90201008 ภาษาอังกฤษครุศาสตรเกษตร 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR AGRICULTURAL EDUCATION  
 วิชาบังคับกอน      : ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 ศึกษาโครงสรางภาษา และคําศัพททางสาขาครุศาสตรเกษตร ฝกการอานจากเนื้อหาวิชาชีพรวมทั้ง
การฝกการเขียนโดยเนนการใชภาษาในรูปแบบตางๆ อาทิ ตัวเลขและการคํานวณ คําสั่ง การเขียนคูมือ และอื่นๆ  
 A study of structures and vocabulary in agricultural education, a practice in reading passages 
selected from various sources related to students’ subject areas, including a practice in writing skill with an emphasis 
on the use of same languages functions and notions : numbers and calculations, instructions, manuals, etc.  
 
90201009 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR ADMINISTRATION  
 วิชาบังคับกอน  : 90201002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
 PREREQUISITE  : 90201002  FOUNDATION ENGLISH 2 
  ศึกษาและฝกการใชโครงสรางภาษา คําศัพท และสํานวนจากบริบทดานการบริหารโดยเนน
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ พรอมทั้งฝกประยุกตความรูที่ไดศึกษามา 
  The study and practice of language structures, vocabularies and expressions in the contexts of 
administration with an emphasis on reading comprehension, including the application of the knowledge studied. 
 
90201010 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 1 3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR LANGUAGE SKILL DEVELOPMENT 1  
 วิชาบังคับกอน      : ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 ฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนในบริบทที่เกี่ยวของกับเรื่องทั่วๆ ไปโดยเนนให
นักศึกษาประยุกตใชความรูดานไวยากรณ ศัพทและสํานวนกับทักษะทั้งสี่ เพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ความคิดเบื้องตน  
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 A practice in  listening, speaking, reading and writing about general contexts with an 
emphasis on the application of knowledge in grammar, vocabulary and expressions to the communication of 
basic ideas through the four skills.  
 
90201011 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 2 3(3-0-6) 
 ENGLISH  FOR  LANGUAGE SKILL DEVELOPMENT 2 
 วิชาบังคับกอน  : 90201010 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 1 
 Prerequisite      : 90201010 ENGLISH FOR LANGUAGE SKILL DEVELOPMENT 1 
 ฝกทักษะการฟง การพูด  การอานและการเขียนในระดับที่สูงกวาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษา 1 โดยเนนใหนักศึกษาประยุกตใชความรูจากภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 1 เพื่อพัฒนาทักษะ
ทั้งสี่ในสถานการณที่หลากหลายมากขึ้น  
 A practice in listening, speaking, reading and writing at higher level with an emphasis on the 
application of  English for language skill development 1  to the four-skill development in various situations.  
 
90201012 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
 วิชาบังคับกอน  : 90201002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

 PREREQUISITE : 90201002  FOUNDATION ENGLISH 2 
 ศึกษาวิธีการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ การอานเพื่อแปล
ใจความ การพัฒนาทักษะการเขียน โดยเนนการเขียนที่ถูกรูปแบบทางภาษาและไวยากรณ ฝกการเขียนที่จะนําไปใช
ประโยชนทั้งทางดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เปนตน 
 The study of effective reading techniques in English relevant to reading for the main idea, 
newspapers reading, reading for translation, writing skills development in English focusing on accuracy in both 
language forms and grammar beneficial to careers and academic purposes such as writing application letters, 
filling application forms, writing reports, etc. 
 
90201013 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 
 วิชาบังคับกอน      : ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 
 ศึกษาและฝกใชโครงสรางภาษา คาํศัพทและสํานวนจากปริบทที่เกี่ยวกับการจัดการ โดยเนนทักษะ
การอานเพื่อความเขาใจพรอมทั้งฝกประยุกตความรูที่ไดศึกษามา  
 The study and practice of language structures, vocabulary and expressions in  management 
contexts with an emphasis on reading comprehension, including the application of knowledge studied. 
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90201014 ภาษาอังกฤษสถาปตยกรรมและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR ARCHITECTURE AND ART 
 วิชาบังคับกอน  : 90201002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

 PREREQUISITE  : 90201002  FOUNDATION ENGLISH 2 
 ศึกษาโครงสรางทางภาษาและศัพทพ้ืนฐานทั่วไปเชิงสถาปตยกรรมและศิลปกรรม เพื่อใชในการ
อาน รวมทั้งการฝกการฟง พูด เพื่อนําเสนอผลงานและการเขียนบรรยายสั้นๆ  
 The study of language structures and basic terms of architecture and art for reading comprehension, 
including practices in listening, speaking, oral presentation and short description writing. 
 
90201015 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6)  
 ENGLISH FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGY 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE  : NONE 
 ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษในเนื้อหาทางเทคโนโลยีการเกษตร โดยเนนการอานขอเขียน 
จากสาขาตางๆ ทางการเกษตร โดยศึกษาการใชภาษา ศัพทและสํานวน การบรรยายโครงสรางและหนาที่ของ
เครื่องมือทางการเกษตร อธิบายกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต รวมถึงการใหคําจํากัดความและคําอธิบาย 
 A study and practice in the use of English in agricultural technology contexts, focusing on 
reading texts from various fields of agriculture, studying vocabulary and expressions, describing structures and 
functions of agricultural appliances, describing processes or instructions of production, as well as giving 
definition and explanation. 
 
90201016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ 3(3-0-6)  
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION  
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ฝกทักษะในการติดตอสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะในการฟงและการพูดใน
โอกาสตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกลาวสุนทรพจน และฝก
การเสนอผลงานทางวิชาชีพตอที่ประชุม  
  A practice in English communication skills emphasizing listening and speaking skills for 
various occasions, including the development of skills in conversation, discussion, exchanges of opinions, 
speech making and academic paper presentation in public. 
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90201017 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเนนความเขาใจในการอาน
ขอเขียนทางธุรกิจประเภทตาง ๆ การใชศัพท สํานวน และภาษาในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายบันทึกชวยจํา 
รวมทั้งการฝกฟงและพูดในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
  A study and practice in the use of English for business communication, with emphasis on 
reading texts from various kinds of business, on vocabulary and expression usage in business contexts, on 
writing business letters, memos, and on listening and speaking in various situations of business. 
 
90201018 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาและฝกการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยเนนฝกการเขียนจดหมายในลักษณะตาง ๆ เขียน
รายงาน คําสั่ง คูมือการใช ประวัติสวนตัว รวมทั้งการเขียนบรรยายสิ่งของ สถานที่ เหตุการณและกระบวนการ 
  The study and practice of communicative writing focusing on formal and informal letters, 
reports, instructions, manuals, personal data, and a description of things, places, events, and processes. 
 
90201019 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอาน 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR DEVELOPING READING SKILLS 
 วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาและฝกเทคนิคการอานจากบทอานทางวิชาการในสาขาตาง ๆ โดยฝกการอานเก็บใจความ
สําคัญ การเดาคําศัพทจากปริบท การใชพจนานุกรม รวมทั้งการศึกษาศัพท สํานวน และการใชภาษาจากบทอาน 
  A study and practice in reading techniques through various sources of academic reading texts with 
practices in skimming, scanning, guessing meanings from contextual clues, and using a dictionary, including the study of 
vocabulary, expressions and language in contexts.  
 

90201020 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน การบรรยาย
กระบวนการผลิต การอธิบายการใชอุปกรณ เครื่องมือ หรือการทํางานของเครื่องจักร การอานและเขียนคูมือ คําสั่ง
และปายหรือสัญญาณเตือนภัยตาง ๆ 
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  A study and practice in the use of English in different forms and functions related to industrial 
work, e.g. describing production processes, explaining how to use instruments, or how to operate machines, 
including reading and writing manuals, instructions, and signs or warning signs. 
 
90201021 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR AGRICULTURE 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษในเนื้อหาทางการเกษตร โดยเนนการอานขอเขียนจากสาขาตาง 
ๆ ทางการเกษตร ศึกษาการใชภาษา ศัพท และสํานวน การบรรยายและอธิบายในกิจกรรม หรืองานทางการเกษตร 
เชน ขบวนการหรือวิธีการผลิต การนําเสนอขอมูลหรือผลงาน การเยี่ยมชมฟารม หรือสถานประกอบการ 
ตลอดจนการเขารวมประชุมทางวิชาการ 
  A study and practice in the use of English in agricultural contexts, focusing on reading texts from 
various fields of agriculture, studying vocabulary and expressions, describing and explaining various activities in 
agriculture like process or methods of production, presenting information, visiting a farm or field work, and attending 
an academic conference. 
 
90201022 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอในระดับบัณฑิต โดยเนนฝกการอานขอเขียนทาง
วิชาการ การยอความ การฟง และการเขียนโนตยอ รวมทั้งฝกทําขอทดสอบทางภาษาอังกฤษในรูปแบบตาง ๆ 
  The study and practice of English for further graduate study focusing on academic reading, 
summary writing, listening and note–taking, including a practice in doing various kinds of English test paper. 
 
90201023 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการจัดการ 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING AND MANAGEMENT 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาและฝกใชโครงสรางภาษา คําศัพท และสํานวนจากปริบทที่เกี่ยวกับการตลาดและการ
จัดการ โดยเนนทักษะการอานเพื่อความเขาใจเนื้อหา พรอมทั้งฝกประยุกตความรูที่ไดศึกษามา 
  The study and a practice of language structures, vocabulary and expressions in the contexts of 
marketing and management with an emphasis on reading comprehension, including an application of the 
knowledge studied. 
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90201024 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน การอานคูมือ เครื่องหมาย 
สัญลักษณที่ใชในงานอาชีพ และบทความทางวิชาการตางๆ การเขียนจดหมายสมัครงานหรือสมัครศึกษาตอ การ
เขียนประวัติยอ บันทึกขอความ การเขียนรายงาน บทคัดยอ จดหมายอิเลคทรอนิคส จดหมายเชิญประชุม บันทึก
และรายงานการประชุม รวมทั้งฝกการสัมภาษณ การเสนอผลงาน และการอภิปรายตอที่ประชุม การสนทนาทาง
โทรศัพท และการพูดตอหนาชุมชนสําหรับโอกาสตางๆ  
  The development of language skills necessary for professional purposes, e.g. reading manuals, 
technical signs and academic; articles, writing application letters for jobs or for further studies; writing resumes, memos, 
reports, abstracts, e-mails, calls for meeting, minutes, and proceedings, including a practice in interviewing, job discussion 
and work presentation, telephone conversation, and public speaking for various occasions. 
 
90201025 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR EMPLOYMENT   
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จําเปนในการทํางาน เชนการเขียนใบสมัครงาน จดหมาย

สมัครงาน การเขียนประวัติยอ เทคนิคในการสอบสัมภาษณ ฝกการสอบสัมภาษณ การอานคูมือในการปฏิบัติงาน 
การเขียนรายงาน บันทึกขอความ การเขียนใบสั่งของ จดหมายสั่งของ ฝกการสนทนาในวงงาน การนําเสนองาน
และการประชุมกับคณะกรรมการ 

 The development of students’ English proficiency necessary for employment such as filling 
job application forms, writing application letters and resumes, interviewing techniques, reading manuals, 
writing reports, memos, letters and orders, a practice in conversation skills relevant to job discussion, 
presentation and committee meeting. 
 
90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATION   
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  การพัฒนาความสามารถในการติดตอสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะในการฟงและการ
พูดที่ใชในโอกาสตางๆ ฝกการสนทนาเปนกลุมและการนําเสนอผลงานทักษะการอานโดยใชเทคนิคการอานที่
หลากหลาย เชนการอานเพื่อหาหัวเรื่อง การอานเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดเพื่อเขียนสรุปความ และเขียน
รายงาน 
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  The development of students’ ability to communicate in English by placing  emphasis on 
listening and speaking skills for different purposes and practice in group discussion and presentation as well as 
the development of a reading skill by using various reading techniques such as reading for headings, reading for 
main ideas and details, reading for summarizing and writing reports. 
 

รายวิชาคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90201027  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานสถาปตยกรรม      3(3-0-6) 
 ENGLISH FOR ARCHITECTURAL COMMUNICATION  
 วิชาบังคับกอน :ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

   การศึกษาโครงสรางและความหมายของภาษาเพื่อนําไปใชในการอานบทความการสื่อสาร
ประกอบการนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ ทางดานสถาปตยกรรม 

 Study meanings and structure of English language for communication reading to support on  
architecture  English presentation. 
 

90201028  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานสถาปตยกรรม 3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR ARCHITECTURAL PRESENTATION  
  วิชาบังคับกอน : 90201027   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานสถาปตยกรรม   
  PREREQUISITE : 90201027  ENGLISH FOR ARCHITECTURAL COMMUNICATION 

 ศึกษากลวิธีการใชภาษาอังกฤษขั้นสูง สําหรับใชในการอานงานเขียนเชิงวิเคราะหขอมูลเนื้อหาจาก
ตัวอยางงาน และวิธีการนําเสนอผลงาน ฝกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อานโดยการอภิปราย รวมทั้งฝกสรุป
ขอมูลตัวอยางงานทางดานสถาปตยกรรมที่ไดจากการอานโดยเขียนเปนเคาโครง และเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ  

 Study technique of using advance English for reading and analytical data  from case studies 
and presentation method include commenting on works through debate and data conclusion include practice by 
reading on architecture case studies and summarizing into English. 

 
สาขาวิชาภาษาไทย 

 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
 

90202001 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6)  
 DEVELOPMENT OF THAI LITERATURE 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยสมัยตางๆ คือ สุโขทัย อยุธยา  และรัตนโกสินทร และศึกษา
วรรณคดีเรื่องเดนๆ ในสมัยนั้นๆ โดยศึกษาและวิเคราะหความเปนมา คุณคาทางดานวรรณศิลปและคุณคาทางดาน
สังคมของวรรณคดีเหลานั้น นอกจากนี้ยังฝกใหนักศึกษาใชทักษะดานการวิจักษณ และวิจารณวรรณคดีเบื้องตนได 
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 The development of Thai literature in 3 periods: Sukhothai, Ayudhaya and Ratanakosin, the 
study and analysis of distinguished literary works in each period with special reference to literary background, 
value and social impact of literature with emphasis on a critical approach to selected literary works 

 
90202002 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 THAI USAGE FOR COMMUNICATION 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาและฝกทักษะทั้ง 4 ที่ใชในการสื่อสาร คือการฟง  พูด อานและเขียน และศึกษาการใช
ภาษาในการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การฟงจับใจความสําคัญ การพูดในที่ชุมชน การอานวิเคราะหและ
วิจารณตางๆ และการเขียนงานเขียนในรูปแบบตางๆ  
  The study and practice of four communicative skills, namely listening, speaking, reading and 
writing; and a study o f Thai usage for communication in different situations such as listening for main ideas, 
public speaking, critical reading of selected prose, and different genres of written language 
 
90202003 การใชภาษาไทย 3(3-0-6)  
 THAI USAGE  
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาวิธีการใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ และมีศิลปะในการใชคําในภาษาไทย ศึกษาการใช
ภาษาไทยในปจจุบันทั้งภาษามาตรฐาน และภาษานอกแบบที่มีปรากฏในการสื่อสาร เชน ภาษาโฆษณา  ภาษาแสลง 
เปนตน ศึกษาวิเคราะหผลงานการเขียนที่ดีเดนในการใชภาษาไทย การแสดงออกทางความคิดและศิลปะ การใช
ถอยคํา ฝกทักษะในการเขียน ถายทอด และเรียบเรียงความคิด 
  A study of effective usage of Thai, including a discussion on the current usage of the language 
in terms of the standard language, and the unconventional language widely used in mass media as well as in the 
advertisement, and slangs, and analytical study of written work illustrating good examples of language usage, 
expression of ideas and the choice of words, and practices in expository writing and the organization of ideas 
 
90202004 วรรณกรรมวิจารณสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6)  
 LITERARY CRITICISM FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY STUDENTS  
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาองคประกอบของวรรณกรรม แนวทางการอานและวิจารณวรรณกรรมประเภทตางๆ ทฤษฎี
การวิจารณและหลักเกณฑการวิจารณในระดับเบื้องตน  ตลอดจนเขาใจความสัมพันธของวรรณกรรมกับศาสตรอื่นๆ   
  A study of literary criticism, elements and methods for criticism of literary works, including 
the relationship of literary work and other fields  
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90202005 ภาษาสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)  
 LANGUAGE FOR MASS MEDIA  
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาและวิเคราะหลักษณะของภาษาสื่อสารมวลชน ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
อินเตอรเนต และสื่อมวลชนอื่นๆ    
  A study and an analysis of  language for mass media especially on newspapers, radio, 
television, the Internet and other median 
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คําอธิบายรายวิชา 
กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 
สาขาวิชาปรัชญา 

 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
 

90301001 พุทธปรัชญา       3(3-0-6) 
 PHILOSOPHY OF BUDDHISM 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 
 ศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา ศึกษาวิวัฒนาการทางพุทธปรัชญาในอินเดีย จีน ญี่ปุน และ
ในตะวันตก ในเรื่องของอภิปรัชญา ญาณวิทยา ตรรกวิทยา และคุณวิทยา  (จริยปรัชญา และสุนทรียศาสตร) ทั้ง
จากพุทธศาสนามหายานและเถรวาท เพื่อวิเคราะหถึงความหมายของชีวิต จุดมุงหมาย     สูงสุดของชีวิต แนวทาง
บรรลุถึงจุดหมาย และเกณฑการตัดสินจริยธรรม และศึกษาทางดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เพื่อย้ําใหเห็น
ความหมายของชีวิต จุดมุงหมายของชีวิต แนวทางบรรลุถึงจุดหมายและเกณฑการตัดสินจริยธรรมไดเดนชัดขึ้น 
 A study of Buddhism in a philosophical way, the philosophical development in India, China, 
Japan and in the west in the aspects of metaphysics, epistemology, logic and axiology (ethics and aesthetics), in 
both Mahayana and Therarada Buddhism in order to justify the meaning of life,  the highest goal and the way to 
get it, and ethical judgement, including a practice of Vipassanakammathan in order to make them clearer. 
 
90301002 ศิลปะแหงชีวิต       3(3-0-6) 
 ART OF LIVING 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 
 ศึกษาหลักการดําเนินชีวิตและศิลปะในการแสวงหาความสุขของนักปราชญ นักปรัชญาตาง ๆ 
ต้ังแตยุคโบราณนักปรัญายุคใหม และนักปรัชญารวมสมัย ทั้งสวนที่เปนแนวคิด แนวปฏิบัติ และทักษะทาง
จิตวิทยา จากปรัชญาสุขนิยม มนุษยนิยม อัตถิภาวนิยม อุดมคตินิยม พุทธศาสนา ปรัชญาจีน-ญี่ปุน ปฏิบัตินิยม 
ปรัชญาอินเดีย 
 A study of philosophy, art of life and the ways of happiness according to different thinkers 
and philosophers from classical, modern and contemporary ages in the areas of ways of thinking, practice and  
psychological skills of those philosophers:  Hedonism, Humanism, Existentialism, Idealism, Buddhism, Chinese 
– Japanese philosophy, Pracmatism,  and Indian philosophy. 
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90301003 ปรัชญาทั่วไป       3(3-0-6) 
 GENERAL PHILOSOPHY 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาปรัชญาในฐานะเปนจุดกําเนิดและจุดรวมของศาสตรตาง ๆ ศึกษาประวัติและแนวคิดของ
นักปรัชญา ยุคตาง ๆ ฝกคิดปญหาตาง ๆ ที่มีอยูในปรัชญาบริสุทธิ์  สาขาตางๆ  ไดแก อภิปรัชญา  ญาณวิทยา     คุณ
วิทยา (จริยปรัชญา และสุนทรียศาสตร) และตรรกวิทยา ศึกษาแนวคิดปรัชญาตะวันออกที่สําคัญ เชน ปรัชญา
อินเดีย ปรัชญาจีน และปรัชญาญี่ปุน และปญหาในปรัชญาประยุกต เพื่อฝกสรางความคิดที่ลึก กวาง เปนระบบ 

  A study of philosophy in the role of being mother of various sciences, history and the 
development of philosophical thinking, a practice in thinking about the arguments in pure philosophy : 
metaphysics, epistemology, axiology (ethics and aesthetics) and logic,  a study of  significant eastern philosophy 
such as Indian, Chinese and Japanese philosophy, and problems in applied philosophy in order to practice 
creating a deep, wide-perspective, and systematic thinking. 

 
90301004 ตรรกวิทยาเบื้องตน       3(3-0-6)  
 INTRODUCTION TO LOGIC  
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 ศึกษาระบบเหตุผลในการใชหาความรู วิธีการนิรนัย  วิธีการอุปนัย ระบบเหตุผลในภาษา เหตุผล
ยอ เหตุผลวิบัติ คุณคาและการใชตรรกวิทยา และฝกวิเคราะหการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 

 A study of logical systems used in acquiring knowledge, deduction, induction, logic in 
language, enthymeme , logical fallacy, values and logical usage. 
 
90301005 ปรัชญาวิทยาศาสตร       3(3-0-6)  
 PHILOSOPHY OF SCIENCE  
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

 ศึกษากําเนิดของวิทยาศาสตร   วิทยาศาสตรในฐานะที่เปนคําตอบหนึ่งในหลาย ๆ  คําถามของ
ปญหาความจริงแหงจักรวาล  วิทยาศาสตรในฐานะวิธีการหาความรูวิธีหนึ่งในหลาย ๆ  วิธีที่มีอยูในโลก อิทธิพล
ของวิทยาศาสตรตอชีวิต และความหมายเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร รวมทั้งปญหาในปรัชญา
วิทยาศาสตรประยุกต เพื่อฝกสรางความคิดที่ลึก กวาง เปนระบบ 

 A study of the origin of science as an answer for various questions about the truth of the 
universe, science as one of the knowledge requirement methods in the world, influences of science on life, and 
the meaning related to scientific progress including problems in applied philosophy of science in order to  
practice creating a deep, wide-perspective, and systematic thinking. 
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90301006 สุนทรียศาสตร  3(3-0-6)  
 AESTHETICS  
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE  : NONE 
 ศึกษาปญหาสําคญัทางสุนทรียศาสตร    อภิวิจารณ    ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาทางสุนทรียศาสตร  การ

รับรูทางสุนทรียะ การตัดสินคุณคาทางสุนทรียศาสตรและธรรมชาติเชิงสุนทรียของสรรพสิ่งรวมทั้งปรัชญาในศิลปะ 
 A study of important aesthetical arguments, meta-justification, theory of aesthetical values and 

perception, judgement and aesthetical properties of thing, as well as philosophy in Arts. 

 
90301007 จริยศาสตรและสุนทรียศาสตร 3(3-0-6) 
 ETHICS AND AESTHETICS 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ  วิวัฒนาการ  และลักษณะทางปรัชญาเกี่ยวกับความงาม หรือ คุณ

วิทยา สาขาจริยศาสตร และสุนทรียศาสตร ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก  ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ทั้ง
ในสวนที่มีพ้ืนฐานมาจากคติ  ความเช่ือ ศาสนา และจากแนวความคิดที่เปนปรัชญาลวน ๆ รวมทั้งการวิเคราะห
หลักการจริยศาสตรและสุนทรียศาสตรในศิลปะ 

 A study of meaning, significance, evolution, and philosophical characteristics of beauty or axiology 
in the field of ethics and aesthetics generated by western and eastern philosophers from the beginning to the present 
time,  based on beliefs, religions and pure philosophical concepts, including a practice in analyzing ethical and 
aesthetical principles of arts.   

 
90301008  ความรูพื้นฐานทางศาสนา 3(3-0-6) 
 FUNDAMENTALS OF  RELIGIONS 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 ศึกษาศาสนาที่สําคัญของโลก เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลาม

และแนวคิดทางศาสนารวมสมัย โดยศึกษาหลักการ อุดมการณ คําสอนที่สําคัญ ศิลปะและสุนทรียะทางศาสนา 
ศึกษาปริบททางประวัติศาสตร เพื่อเขาใจความเปนมาของแตละศาสนาดังกลาว ศึกษาบทบาทของศาสนากับสังคม 
เพื่อเขาใจศาสนาตางๆ อยางเปนวิชาการ และเพื่อเขาใจและการอยูรวมกันดวยดีระหวางศาสนา 

 A study of some major religions: Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam and contemporaly 
religious thinking  with emphasis on principles, goals, remarkable teaching, arts and aesthetics, and the historical 
background of those religions, including the roles of religions in the society in order to realize those religions 
academically and to stay peace. 
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สาขาวิชาจิตวิทยา 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
 

90302001 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 GENERAL PSYCHOLOGY 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 ศึกษาประวัติและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา การนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย กระบวนการทํางานของสมองที่มีผลตอพฤติกรรม อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 
พัฒนาการของมนุษยในวัยตางๆ การรับรู การเรียนรู การจูงใจ อารมณ บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม     
สุขภาพจิต ตลอดจนการนําความรูทางจิตวิทยามาประยุกตใชกับงานดานการสื่อสารระหวางกัน 

 A study of history and scientific methods of psychological studies, the implementation of 
scientific approaches for human behavior studies, operational processes of brain affecting behavior, the effect of 
genetics and environments, human development at various ages, sensation and perception, learning, motivation, 
emotion, and personality, social behavior, mental health, and application of psychology to inter-communication. 
 
90302002 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(3-0-6) 
 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE   : NONE 
 ศึกษาความเปนมาและแนวความคิดที่สําคัญของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ               การประยุกต 

ทฤษฎีและการวิจัยทางจิตวิทยา เพื่อนําไปใชแกไขปญหาในองคการ ศึกษาพัฒนาการของ        จิตวิทยาบุคลากร 
อิทธิพลขององคการตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการ การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
การจูงใจในการทํางาน การสรางขวัญและความพึงพอใจในงาน การสื่อสารภายในองคการ   ผูนํากลุม การพัฒนา
องคการ สภาพการทํางาน ความปลอดภัย และสุขภาพของลูกจาง ความเครียด และศึกษาจิตวิทยาวิศวกรรม และ
จิตวิทยาผูบริโภค 

 A study of background and important concepts of industrial and organizational psychology, the 
application of theories and psychological research for solving problems in each organization, development of 
personnel psychology, influcences of organization on staff’s behavior, recruitment, selection, staff training and 
development, work motivation, morale and job satisfaction, group interaction, leadership, organizational 
development, working conditions, safety and health, stress, and engineering and consumer psychology. 
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90302003 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6)  
 HUMAN RELATIONS  
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE  : NONE 
 ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมตางๆ ในสังคม  อิทธิพลของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีที่มีบทบาทตอบุคคลและกลุม ศิลปะการพูด การสนทนาและการฟง การปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในสังคมไทย โดยเรียนรูอารยธรรมของมนุษยในแงของอารมณ ความแตกตางระหวางบุคคล และ
การฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมตลอดจนมารยาททางสังคม 

 A study of interpersonal and intergroup relations, influences of culture and tradition affecting 
various aspects of individual and group roles, the arts of speaking, conversation and listening, well-adjusted 
behavior in different Thai sub-cultures by learning the nature of humans in mental behavior, individual 
differences and proper behavioral approaches including social manners. 
 
90302004   การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต 3(3-0-6) 
 PERSONALITY DEVELOPMENT AND MENTAL HYGIENE 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาทฤษฎีทางบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อ

การปรับตัวทางสังคมและสวนตัว แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต พฤติกรรม
อปกติ ความผิดปกติทางอารมณ และความเจ็บปวยทางจิตใจ ตลอดจนการบําบัดรักษา การฟนฟู การปองกันและ
การสงเสริมสุขภาพจิตของบุคคล 

 A study of personality theories, personality assessment and development for adjusting oneself 
to social interaction,  the theoretical views of mental hygiene, factors affecting mental health, abnormal 
behavior, emotional disturbances, mental illnesses, including the treatment, rehabilitation and prevention of 
mental state. 
 
90302005 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION  
  วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

  PREREQUISITE  : NONE 
 ศึกษากระบวนการทางจิตวิทยาของการสื่อสาร การเรียนรู เจตคติ การโนมนาวชักจูงใจ   

บุคลิกภาพของผูสงสารและผูรับสาร  วิธีการสื่อสาร  ทักษะในการติดตอสื่อสาร  ตลอดจนผลกระทบของการ
ติดตอสื่อสารที่มีตอพฤติกรรมมนุษย 

 A study of psychological procedures of communication, concepts of learning, attitudes, 
persuasion and motivation, personality of media senders and receivers,  methods of communication, skills of 
interaction and communication, including influences of communication on human behavior.  
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90302006 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE 
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE : NONE 
 การนําองคความรู ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนา

ทักษะทางจิต-สังคม ความเขาใจตนเอง และผูอื่น เชนความเขาใจในเรื่องพัฒนาการของมนุษย การเรียนรู การรับรู 
การคิดการแกปญหา การจูงใจใหเกิดพฤติกรรมตางๆ การปรับตัวทางดานอารมณ  บุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนา
สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธที่ดีซึ่งกันและกัน เพื่อใหมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 Applications of knowledge, theories and concepts of psychology to daily life for improving 
psycho-sociological skills, self-understanding and learning others, e.g. understanding the nature of human 
development, learning, perception, thinking, problem-solving, motivating behavior, adjustment of emotion and 
personality, including the development of mental health, and good human relationships for living in societies. 
 
90302007  จิตวิทยาในงาน 3(3-0-6) 
 PSYCHOLOGY AT WORK 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE  : NONE 
 การศึกษาการนําองคความรู ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกตใชในชีวิตการทํางาน เพื่อ

แกปญหาในโรงงานอุตสาหกรรมและองคการ เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  การมี
มนุษยสัมพันธที่ดี   การพึ่งพาอาศัยตอกันและกันอยางมีความสุข การมีปฏิสัมพันธตอกันในกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพ การจูงใจในงาน การสรางขวัญและความพึงพอใจในงานและการพัฒนาองคการ รวมทั้งการ
ประยุกตใชหลักจิตวิทยาในโปรแกรมแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เชน  5 ส, KYT,  QCC,  TPM, 
REENGINEERING, JIT,  TQC, และ  SS เปนตน 

 A study of the efficient applications of knowledge, theories and concepts of psychology to 
work-life for solving problemes in industry and organizations in order to improve mental health and work 
effectively, good human relations, happy interdependence, efficient group interactions, work motivating, morale, 
job satisfaction and organizational development,  including the efficient applications of psychology in several 
programs such as 5S, KYT , QCC,  TPM,  REENGINEERING,  JIT,  TQC,  and SS.  
 
90302008 จิตวิทยาสังคมและมนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 
 SOCIAL PSYCHOLOGY AND HUMAN RELATIONS 
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม กระบวนการ 

กลุม ผูนํา  การอบรมทางสังคม ชนช้ันทางสังคม เจตคติ ความเช่ือ ตลอดจนหลักมนุษยสัมพันธของคนในสังคม 



 

145 

 A study of historical background of social psychology, individual and group social behavior, 
group processes, leadership, socialization, social stratification, attitudes, beliefs, and human relations principles 
in the society. 

 
90302009 กระบวนการกลุม  3(3-0-6) 

 GROUP  PROCESS                          
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาทฤษฎีและองคประกอบตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการรวมกลุม โครงสรางของบทบาทของ

สมาชิกในกลุม บทบาทและลักษณะตางๆ ของผูนํา อิทธิพลของผูนําที่มีตอการทํางานและการพัฒนากลุม  
 A study of theories and influential factors on grouping role structures of members of a group,  

roles and characteristics of leaders in work performance and group development.  
 

90302010 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
 PSYCHOLOGY FOR SELF DEVELOPMENT       
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE : NONE 
 การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อการเขาใจและจัดการ “ตน” เชาวนอารมณ ความ

รักและความสัมพันธกับผูอื่น การจัดการกับความเครียด การทํางานในองคการ การสรางคุณคาชีวิต 
 A application of psychological concepts and theories to self understanding and self 

management, emotional intelligence, love and relationships, stress management, working in organizations and 
the construction of values of life. 

 

สาขาวิชาพลศึกษา 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
(รายวิชา   1  หนวยกิต) 
 

90303001   พลศึกษา 1 1(0-3-2) 
     PHYSICAL EDUCATION  1  

 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 
 PREREQUISITE  : NONE 

 เลือกกิจกรรมพลศึกษา 1 กิจกรรมจากกิจกรรมกีฬาประเภทบุคคล เชน กรีฑา ลีลาศ ยูโด 
แบดมินตัน วายน้ํา เทนนิส และเทเบิลเทนนิส เปนตน ศึกษาความรูเบื้องตนของพลศึกษา และการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคมและสติปญญา  การศึกษาประวัติความเปนมาของกิจกรรม การฝกปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรม วิธีการ ระเบียบ  กฎและกติกาของกิจกรรม 
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 A selection of one physical education activity from those of individual sports such as athletic, 
social dance, judo, badminton, swimming, tennis and table tennis, etc; a fundamental knowledge of physical 
education and human development in five aspects: physical, psychological, emotional, social, and intelligent; a 
background study of activity; a practice in basic skills leading to the activity, methods of playing, rules and 
regulations.    

 
90303002   พลศึกษา 2  1(0-3-2) 
      PHYSICAL EDUCATION  2  
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 เลือกกิจกรรมพลศึกษา 1 กิจกรรมจากกิจกรรมกีฬาประเภททีม  เชน  ฟุตบอล       บาสเก็ตบอล 
วอลเลยบอล ซอฟทบอล และรักบี้ฟุตบอล เปนตน ศึกษาความรูเบื้องตนของพลศึกษาและการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  การศึกษาประวัติความเปนมาของกิจกรรม การฝกปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรม วิธีการ ระเบียบ กฎและกติกาของกิจกรรม 

 A selection of one physical education activity from those of team sports such as soccer, 
basketball, volleyball, softball and rugby, etc; a fundamental knowledge of physical education and human 
development in five aspects: physical, psychological, emotional, social, and intelligent; a background study of an 
activity; a practice in basic skills leading to the activity, methods of playing, rules and regulations.    

 
90303003 พลศึกษา  3  1(0-2-2) 

 PHYSICAL EDUCATION  3 
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE  : NONE 
 เลือกกิจกรรมพลศึกษา 1 กิจกรรมจากกิจกรรมกีฬาประเภทบุคคล กิจกรรมกีฬาที่เปนทั้ง

ประเภทบุคคลและทีมคู กรีฑา กิจกรรมเขาจังหวะ กิจกรรมการตอสูปองกันตัว ความรูเบื้องตนของพลศึกษา 
ศึกษาประวัติความเปนมาของกิจกรรม การฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานที่จะนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรม วิธีการ 
ระเบียบ กฎและกติกาของกิจกรรม 

 A selection of one physical education activity from those of individual sports, both individual 
and team sports, track-and-field sports, rhythmic activity, or art of self-defence,  fundamental knowledge of 
physical education,  a background study of an activity, a practice in basic skills leading to the activity, methods 
of playing, rules and regulations. 
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90303004 พลศึกษา 4  1(0-2-2) 
 PHYSICAL EDUCATION  4 
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE : NONE 
 เลือกกิจกรรมพลศึกษา 1 กิจกรรม  จากกิจกรรมกีฬาประเภททีม ศึกษาประวัติความเปนมาของ

กิจกรรม การฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานที่จะนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรม การทํากิจกรรมเปนทีม วิธีการ ระเบียบ กฎ
และกติกาของกิจกรรม 

 A selection of one physical education activity from those of team sports,  a background study 
of an activity, a practice in basic skills leading to the activity, a participation in a team activity, activity’s 
methods, rules and regulations. 
 
(รายวิชา  3  หนวยกิต) 

90303005 การพลศึกษาเบื้องตน 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE : NONE 
  การศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของพลศึกษา ความรูเบื้องตนของการออกกําลังกาย และ
สมรรถภาพของรางกาย การเรียนรูทักษะการเคลือ่นไหวตางๆ เพื่อสงเสรมิสขุภาพและพัฒนาจิตใจ ความรูเกี่ยวกับ
ขอบขายของกิจกรรมทางพลศึกษา กิจกรรมกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททมี การจัดกิจกรรมพลศึกษาและ
กิจกรรมเพื่อนันทนาการ การปองกันการบาดเจ็บทางกีฬา ตลอดจนการปฐมพยาบาล (ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ) 
  A study of definition and importance of physical education, basic knowledge of exercise and physical 
fitness, basic movements for health improvement and mental development,  fundamental knowledge of the scope and 
types of  physical education activities, sports activities both in individuals and teams, the organization of physical 
education activities and recreation activities, prevention and treatment of injuries prevalent in sports. 
 
90303006  การจัดการสุขภาพ  3(3-0-6) 

      HEALTH   MANAGEMENT 
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE    : NONE 
  ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสุขภาพของรางกายและจิตใจ ธรรมชาติของมนุษยที่มี
สุขภาพดี การพักผอนและการนอนหลับ การจัดการ การปฏิบัติและการทดสอบทางสุขภาพ รางกายและจิตใจ 
โภชนาการเพื่อสุขภาพ  โรคสวนบุคคลและโรคติดตอ การเลือกใชบริการทางการแพทย 

 A study of introduction to physical and mental health, the nature of healthy humans, rest and sleep, 
management, performance and test of physical and mental health, nutrition for health, disease protection, and medical services. 
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90303007 นันทนาการเบื้องตน 3(3-0-6) 
 FUNDAMENTAL RECREATION 

 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

  ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนของนันทนาการ ความสําคัญและความจําเปนตอชีวิตในสังคม
ปจจุบัน ความรูเกี่ยวกับเวลาและเวลาวาง ขอบขายและประเภทของนันทนาการ องคกรทางนันทนาการ ความ
ตองการนันทนาการในวัยตาง ๆ การจัดและบริหารนันทนาการ 

 A study of basic knowledge of recreation, its significance to modern ways of life, knowledge 
of time and leisure time, the scope and types of recreation, recreational organizations, the need of recreation in  
several ages, and techniques of the organization and administration of recreational programs. 

 
90303008 การปฐมพยาบาล 3(3-0-6) 

 FIRST AIDS 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ความสําคัญและความจําเปนของการปฐม
พยาบาล องคประกอบของการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลในกรณีตาง ๆ การเคลื่อนยายผูปวย การปองกันการ
เกิดอันตราย ตลอดจนการจัดเก็บ และการรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฐมพยาบาล 
  A study of basic knowledge and understanding of first aids, its significance, factors of first 
aids, first aids procedures in various cases, transference of the injured, danger prevention, and the storage and 
care of  tools and equipment for first aids. 

 

90303009    หลักความปลอดภัยในการทํางาน 3(3-0-6) 
 PRINCIPLES OF SAFETY AT WORK 
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE  : NONE 
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายตางๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในการทํางาน สาเหตุของการเกิดอันตรายตาง ๆ 

หลักการสรางความปลอดภัยในสํานักงานและในอุตสาหกรรม การใชเครื่องมือและเครื่องจักรเพ่ือการทํางานอยาง
ปลอดภัย การจัดเก็บวัสดุในหนวยงาน การจัดและการใชอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ การปองกันและการจัดการ
เมื่อเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ 

 General knowledge about potentially recurring dangers in working conditions, causes of 
dangers, principles of safety at work and industries, the utilization of tools and machines with safety, material 
storage at work, the management and utilization of safety tools, accident prevention and management. 
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90303010 สุขศาสตรอุตสาหกรรมเบื้องตน 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL HYGIENCE 

 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 
 PREREQUISITE    : NONE 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดลอมและหลักสุขศาสตรของผูปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรม การปองกันและควบคุมสิ่งอันตราย โรคตางๆจากการทํางาน และหลักการจัดโปรแกรมสุขภาพใน
สถานอุตสาหกรรม 

 General knowledge about health and hygiene, environments and hygiene principles for 
industrial workers, hazardous prevention and control, diseases from working conditions, health program 
management in industries.  

 
90303011    การเสริมสรางคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 ENHANCEMENT OF QUALITY OF LIFE 
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE    : NONE 
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตกับสังคมปจจุบันโดยเนนเรื่องการเสริมสราง การ

ดูแลรักษาและการพัฒนาสุขภาพ ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
หลักการและกิจกรรมทางสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
 General knowledge about quality of life, quality of life in modern society focusing on 
enhancement, maintenance and health development in five aspects: physical, psychological, emotional, social, 
and intellectual  based on principles and activities in hygiene, physical education and recreation. 

 

90303012 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม 3(3-0-6) 
 WHOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาความสําคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต องคประกอบของการพัฒนาสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตที่ดี กระบวนการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยใชหลักการบริหารกาย นันทนาการและ
กีฬา ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต อาทิ โภชนาการ บุคลิกภาพ และอื่นๆ การปรับตัวเพื่อ
การอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางเปนสุข รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหนวยงานและองคกรที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 The study of the importance of maintaining physical and mental health, the elements of good 
development of physical and mental health, the development processes of physical and mental health using 
physical exercise, recreation and sport, factors affecting physical and mental health development, namely 
nutrition, personality, etc., the adjustment to living in harmony with others in the society, including study tours 
in organizations taking part in the physical and mental health development. 
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90303013 อนามัยครอบครัว  3(3-0-6) 
 FAMILY HYGIENE 
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของอนามัยครอบครัว การดูแลรักษาและสงเสริมสุขภาพของ

สมาชิกแตละวัยในครอบครัว สุขภาพทางเพศและการวางแผนครอบครัว สิ่งแวดลอมของครอบครัว โภชนาการ
สําหรับครอบครัว สวัสดิศึกษา โรคภัยไขเจ็บ การใชยาในบาน และการบําบัดรักษาความเจ็บปวยภายในครอบครัว 
รวมทั้งปจจัยภายในครอบครัวที่สงผลตอสุขภาพ 

 The study of meaning and importance of family hygiene; health treatment and encouragement for 
family members at each age; sex hygiene and family planning ; family environment; family nutrition ; safety, disease, 
family medication and cures for diseases in the family, including the factors within the family affecting health. 
 
90303014 สุขภาพผูบริโภค  3(3-0-6) 
 CONSUMER HEALTH 
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE    : NONE 
 การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของผูบริโภค สภาพปจจุบันและปญหา ของผูบริโภค 

สิทธิและหนาที่ของผูบริโภค การเลือกซื้อและใชสินคาอุปโภคบริโภคและการบริการ การใชบริการทาง
สาธารณสุข การโฆษณากับผูบริโภค รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูบริโภค 

 The study about meaning and importance of consumer, current conditions and problems of 
consumer, rights and duties of consumer, choosing and using consumer goods and services, public health services, 
advertisement and consumer including not only official and private units but also laws concerning with consumer. 
 
90303015 สุขภาพชุมชน  3(3-0-6) 
 COMMUNITY HEALTH 
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE    : NONE 
  ศึกษาสุขปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาอนามัยของอวัยวะตางๆ ในรางกาย การออกกําลังกาย การ
นันทนาการ โภชนาการที่ดี การปฐมพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ ยาและสิ่งเสพติด การวางแผน
ครอบครัว ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอความเปนอยูและสุขภาพของมนุษย 
รวมทั้งสภาวะสิ่งแวดลอมที่อาจนําไปสูอุบัติเหตุ การแกไขปญหาสุขภาพสวนบุคคล และชุมชน ตลอดจน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  A study of physical skills mental development excercising, recreation, nutrition, first aids, disease 
controlling, medicine and drugs family planning introduction in environmental and hygiene management affecting to 
human’s health and leving, health problem solving for both individual and community including outside study tours. 
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สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
 

90304001 การใชหองสมุดและสารนิเทศ 3(3-0-6) 
 LIBRARY USAGE AND INFORMATION 
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE    : NONE 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหองสมุดและแหลงสารนิเทศ ทรัพยากรหองสมุดและสารนิเทศ วิธีการ
จัดเก็บ การสืบคนสารนิเทศจากหองสมุด และแหลงสารนิเทศทั้งในประเทศและตางประเทศ การเขียนภาคนิพนธ
และการอางอิงตามหลักสากล 
  Basic knowledge of a library and information sources, library and information resources,  
arrangement and storage, information searching methods in a library and national and international information 
sources, term paper writing, and reference. 
 
90304002 สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6)  
 INFORMATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE    : NONE 
 แหลงขอมูลและสิ่งพิมพที่สําคัญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ  สารนิเทศเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
และการนําเสนอขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

 A study of national and international information sources and printed matters important for 
science and technology, information related to scientific and technological advances, including effective 
information gathering and presenting.  

 
90304003 การคนหาและแพรกระจายขอมูล 3(3-0-6)  
 RETRIEVAL AND DISSEMINATION OF INFORMATION  
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE    : NONE 
 การเรียนรูวิธีการแพรกระจายขอมูลในรูปแบบตางๆ และวิธีการคนหาขอมูลอยางมีประสิทธิ-

ภาพ  โดยเฉพาะขอมูลทางเทคนิค  ขอมูลจากเอกสารมาตรฐานและสิทธิบัตร ตลอดจนการรวบรวมขอมูล 
 A study of the effective dissemination of information, effective searching for useful 

information especially technical information and information from standard documents and patents as well as 
collection of information. 
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90304004 การเขียนรายงานทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 REPORT  WRITING 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

 ศึกษาขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย วิธีวิจัย วิธีการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ 
อยางถูกตองตามแบบแผน รวมทั้งเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย บทความวิจัยสําหรับตีพิมพในวารสารและการ
เขียนเอกสารการวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมสัมมนา 

 A study of researching steps, research planning, research methods, research presentation, 
including techniques for writing research results, research articles printed in journals, and a seminar paper. 

 
90304005 ศิลปะแหงการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 ART OF COMMUNICATION  
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE  : NONE 
   ศึกษาหลักการ และศิลปะแหงการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร ความสําคัญของการสื่อสารที่มีตอ
สังคม ศาสตรและศิลปที่ใชในการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชนการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารมวลชน การ
สื่อสารเพื่อการโฆษณา และการประชาสัมพันธตลอดจนกระบวนการและกิจกรรมตางๆ ที่ใชในการสื่อสาร 
   To Study principles and art of communication on society, science and art in many types of 
communication, such as individual communication, mass communication, communication for advertising and 
public velations, as well as process and activities in communication. 
 
90304006 สารนิเทศศาสตร     3(3-0-6) 
 INFORMATION SCIENCE 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 ศึกษาความหมาย  ขอบเขต พัฒนาการของสารนิเทศศาสตร แนวคิดและทฤษฎีสารนิเทศ 
เทคโนโลยีสารนิเทศ ความสัมพันธของสารนิเทศศาสตรกับสาขาวิชาตางๆ ระบบสารนิเทศ ตลอดจนนโยบาย
สารนิเทศแหงชาติ 

 A study of definition, scope, development, philosophy and theory of information science, 
information technology, the relationship of information science and the interdisciplisary science, information 
science systems and the National Information Policy. 
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90304007 การจัดการเอกสารสํานักงาน 3(3-0-6) 
 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT 
 วิชาบังคับกอน   :ไมมี 

 PREREQUISITE  : NONE 
 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเอกสารสํานักงาน การจําแนกประเภทของวงจรของเอกสาร 

กระบวนการและขั้นตอนในการจัดการเอกสาร ระบบการจัดเก็บและคนเอกสาร ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ การ
จัดการเอกสารสํานักงาน 

 General concepts of office information management, types of records and the records cycle; 
procedures and steps in managing records systems; storing and retrieving records, application of technologies for 
office information management. 

 

สาขาวิชาประวัติศาสตร  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
 

90305001 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 
 THAI CIVILIZATION 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
  ศึกษาวิวัฒนาการของชาติไทย ต้ังแตเริ่มตั้งบานเมืองเปนรัฐอสิระ จนเปนราชอาณาจักรที่ม ีเอกภาพ
และความมั่นคง ศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ ศรัทธา ตลอดจนการแสดงออกทางดานศิลปะ วรรณคดี ดนตรี และ
สถาปตยกรรมทางดานที่อยูอาศัย ทั้งที่เปนวัฒนธรรมราชสํานักและวัฒนธรรมพื้นบาน ซึ่งประกอบกันเปนวัฒนธรรม
ไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมไทย และการสรางความมุงหวังและอุดมการณของชาติในสภาพการณปจจุบัน 
  A study of the evolution of Thai nation, concepts, beliefs, faith as well as the expression of arts, 
literature, music, accommodation architecture concerning the tradition of the royal court and Thai folk culture, 
influence of Thai culture, and the creation of hopefulness and national ideals in the current situation. 
 
90305002 มรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6)  
 THAI HERITAGE FOR TOURISM 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE  : NONE 

 ใหความหมายของการทองเที่ยว ความสําคัญของการทองเที่ยวและปฏิสัมพันธระหวางวิชาการ
ทองเที่ยว กับวิชาอื่นๆ พัฒนการของการทองเที่ยวทั้งระดับโลกและของประเทศไทย และความรูเกี่ยวกับเมืองไทย
ในดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในแหลงทองเที่ยวสําคัญของ
ประเทศและสถานการณทองเที่ยวในปจจุบัน  มีการศึกษานอกสถานที่ 

 Meaning and importance of tourism, relationships between tourism and other subjects, the 
development of global tourism and tourism in Thailand, knowledge about Thailand in the areas of geography, 
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history, archeology, tradition, culture, and beliefs in important tourist places in the country, and the current 
situation of tourism including outside study tours. 

 

90305003 เหตุการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6)  
 THE WORLD TODAY 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 ศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจ ปญหา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
ความสัมพันธของประเทศมหาอํานาจกับภูมิภาคอื่นๆ โดยเนนประเด็นสําคัญเพื่อช้ีใหเห็นความเปนมาอิทธิพล 
ผลกระทบตอสังคมโลกรวมสมัย รวมถึงผลกระทบตอประเทศไทย ปญหาและทางออกของประเทศ      

 A study of students’ knowledge and understanding of economic, political, social and cultural 
problems together with the relations among powerful countries and other regions by comphasizing important 
matters to point out history, influence and social effect related to the world today, including  other effects, 
problems and solutions in Thailand. 

 

90305004 ภูมิ-ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6)  
 GEOGRAPHY HISTORY FOR TOURISM 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 ศึกษาภูมิศาสตรของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะที่
เปนทรัพยากรการทองเที่ยวของแตละภาค ซึ่งนําไปสูการศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนที่มีการปรับตัวผสมผสาน
กับอารยธรรมอันเปนปจจัยในการพัฒนาไปสูความเปนรัฐและอาณาจักรรวมทั้งศึกษาเอกลักษณของอารยธรรม
ไทยทางดานสถาบันการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วรรณกรรม ศิลปกรรมและอื่นๆ ที่ปรากฎอยูตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่ 

 A study of geography of Thailand, tapography, weather, natural resources as regional tourism 
resources leading to a study of history of Thai community adjusted and integrated with civilization which will be 
the factors in development to the state and religion, including a study of the identity of Thai civilization in the 
areas of politics, governing, economics, religion, philosophy, beliefs, traditions, literature, art and so on that can 
be seen from tourist spots of Thailand including outside study tours. 

 

90305005 มนุษยกับการทองเที่ยว     3(3-0-6)  
 HUMAN AND TOURISM   
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 ศึกษาความสําคัญและความหมายของการทองเที่ยว ความเปนมา แนวโนมบทบาท และ
องคประกอบที่สําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวไดแก การคมนาคม การขนสง ที่พักแรม รานอาหารและสวัสดิการ รานคา
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ของที่ระลึก ตลอดจนการใหความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของนักทองเที่ยวมีการศึกษานอกสถานที่  
 A study of an importance and a definition of tourism, its background, trend, role and factors of 

tourism industry, including basic structure of  tourism industry and factors influencing tourism industry : 
transportation, hotels, restaurants and facilities, souvenir shops and   insurance for life and property of tourists 
including outside study tours. 

 
90305006 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 HUMAN  AND ENVIRONMENT 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 ศึกษากฎเกณฑโดยทั่วไปของนิเวศวิทยาเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางมนุษย
กับสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมและแนวทางในการแกไขปญหา รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของและจริยธรรมตอ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนอนาคตของมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

   A study of basic principles of ecology in order to understand the relationship between human 
and environment, including problems of environment, trends in solving, ethics and relate laws, human and 
environment in the future. 
 
90305007 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)  
 NATURAL RESOURCE CONSERVATION  
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE  : NONE 

 ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการใช และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหถูกหลักการ เชน ดิน ปาไม   น้ํา   
แรธาตุ   สัตวปา   พลังงานธรรมชาติ   และกําลังคน   เปนตน   โดยเนนพิเศษในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย   

 A theoretical study of the problems of the consumption and conservation of natural resources, 
e.g. soil, forests, water, minerals, wildlife, natural sources of energy and human resources with special emphasis 
on domestic natural resources.  
 
รายวิชาคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
 

90305008 มรดกอารยธรรมไทย 3(3-0-6) 
 THAI   HERITAGE 

 วิชาบังคับกอน :ไมมี 
 PREREQUISITE      : NONE 

 ศึกษาพัฒนาการของสังคมไทย ต้ังแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปจจุบัน โดยศึกษาโครงสรางทาง
สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและศาสนาความเชื่อรวมถึง ทัศนคติผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรม
วรรณกรรม อันเนื่องมาจากอิทธิพลตางๆ ที่มีบทบาทตอสังคมไทยทั้งอดีตและปจจุบัน 
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 Study on Thai society development from ancient to present by study on social structure, 
politics, government, economy and religion, beliefs including creative arts that influences and affect Thai 
society in the past and at present. 
 
90305009 ศิลปะไทย        3(3-0-6) 
 THAI ART 
 วิชาบังคับกอน :ไมมี 

  PREREQUISITE      : NONE 
 ศึกษาคุณคาระเบียบแบบแผน  ศิลปะ  ประเพณีของไทยทางจิตรกรรม  ประติมากรรม
สถาปตยกรรมและงานประณีตศิลป อันมีลักษณะของงานประเพณีนิยมโดยศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ 
 Study on values, regulations, arts and crafts of Thai culture includes painting, sculpture, and  
architecture that have the characteristics of popular cultures by lecture and on site study.  
 

สาขาวิชาบูรณาการทางมนุษยศาสตร 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
90306001    สหวิทยาการมนุษยศาสตร 3(3-0-6) 
      INTEGRATED HUMANITIES     
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE  : NONE 

 ศึกษาวิทยาการทางมนุษยศาสตรสาขาตางๆ ทั้งสวนที่เปนแนวความคิด ศาสตร และศาสตร
ประยุกต เพื่อเขาใจมนุษยโดยภาพรวม ในฐานะเปนปจเจกชนและในลักษณะที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ สังคมวัฒนธรรมและทางจิตวิทยา โดยศึกษาจากกระบวนวิชาตางๆ ทางมนุษยศาสตร 

 A study of important humanity information from different viewpoints with emphasis on 
understanding human being as a whole, as individuals and relation with psychical enviroment, including  some 
major subjects in humanities.  

 

รายวิชาคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูสอนบริการ 
90306002 การสรางสรรคงานเปนทีม      3(2-3-6) 
 TEAM CREATIVITY    
 วิชาบังคับกอน :ไมมี 

  PREREQUISITE   : NONE 
 ศึกษาแนวคิดของการทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งประเภทที่เปนบุคคล ธุรกิจ และชนิดขององคกร
ธุรกิจ ศึกษาทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของคานิยมในสังคม การใหความสําคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบ
ในระดับบุคคล สังคมและธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลทางดานจริยธรรม 
 Study on the concept of working cooperation such as personal behavior, business and type of 
business, study on ethical theory and roles of social values developed on their importance and responsibility, 
social and business together with personal behavior on ethics. 
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คําอธิบายรายวิชา 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
 

90401001 เศรษฐกิจประเทศไทยปจจุบัน 3(3-0-6) 
  CONTEMPORARY THAI ECONOMY 
 วิชาบังคับกอน       :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต  นโยบายทาง
เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจที่สําคัญ 
   A study of Thai economic structures in the past, present and future, economic policies, 
important national economic activities, causes of and solutions for important economic problems. 
 

90401002 เศรษฐกิจเอเซีย 3(3-0-6) 
                   ECONOMICS OF ASIAN COUNTRIES 
 วิชาบังคับกอน       :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 
  ศึกษาโครงสรางเศรษฐกิจตลอดจนปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในเอเซีย โดยเนนศึกษาประเทศที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโลก เชน ญี่ปุน, จีน, กลุมประเทศอาเซียน ฯลฯ 

 A study of economic structures and factors affecting economic changes in Asian countries  
with emphasis on countries that play important roles on world economy such as Japan, China, ASEAN, etc. 
 

90401003 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 
 ECONOMY AND LIVING 
 วิชาบังคับกอน       :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 
  ความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย การบริโภค 
การลงทุน เงินเฟอ เงินฝด สถาบันการเงิน ภาษีอากร เรียนรูถึงสภาพการณตางๆ ทางเศรษฐกิจ เขาใจปญหา
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รูจักปรับตนเองใหดํารงชีวิตอยูไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจตางๆ ในสังคม 
  The fundamental knowledge of economics in everyday life, consumption, investment, 
inflation, financial institution, taxation, understanding of how to solve economic problems, and adjustments to 
one’s living in various economic situations. 
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สาขาวิชากฎหมาย 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
 

90402001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION TO GENERAL LAWS 
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE   : NONE 
 ศึกษาความจําเปนที่ตองมีกฎหมายใชบังคับในสังคม ความหมายของกฎหมาย ลักษณะของ

กฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายการทะเบียนราษฎร กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร กฎหมายแพง
ที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน บุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม การทําเอกสารและสัญญา ความรูเกี่ยวกับทรัพย 
ความรูเกี่ยวกับที่ดิน หลักเกณฑของกฎหมายในการทํานิติกรรมและสัญญา สัญญาประเภทตาง ๆ ที่พบไดบอย 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา  ความรับผิดในทางอาญา เหตุยกเวนความผิดและเหตุ   ยกเวนโทษ 

 A study of the basic features of laws:  the need for legal orders in the society, meaning of laws, 
characteristics of laws, the classification of laws, census records, laws on military conscription, civil laws related to 
everyday life, persons, family, succession, wills, document and contract making, basic knowledge about properties, 
laws  of land, laws on juristic acts and contracts, other types of contracts frequently used, basic knowledge about 
criminal laws, criminal liability, suspension of punishment, exemption from guilt and punishment. 
 
90402002 ทรัพยสินทางปญญา    3(3-0-6) 
 INTELLECTUAL PROPERTY  
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE   : NONE 
 ศึกษาถึงลักษณะทั่วไป สาระสําคัญ ประเภท การไดมา ความเปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญา ความคุมครองและวิธีการขอรับความคุมครองตามกฎหมายในทรัพยสินทางปญญาแตละประเภท    ไดแก
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา แบบผังรูปของวงจรรวม ความลับทางการคา    พันธุพืช สิ่ง
บงช้ีทางภูมิศาสตรรวมทั้งลักษณะและรูปแบบของทรัพยสินทางปญญาและกรณีศึกษาที่นาสนใจ 

 Basic concepts, essence, types, acquisition, ownership of intellectual property right, protection and 
law-protected reception of intellectual property such as copyright, patent, petty patent, trademark, lay-out designs of 
integrated circuit, trade secret, plants, geographical indication as well as quality and other kinds of intellectual 
property, the infringement, legal proceedings and also some interesting case studies. 
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90402003 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิทางสังคมและครอบครัว 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION TO SOCIAL AND FAMILY RIGHTS 

 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE   : NONE 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมี พึงไดรับการรับรองและคุมครองตาม
กฎหมาย สิทธิในความเปนสวนตัวและไมถูกลวงละเมิด สิทธิที่จะไดรับความคุมครองในฐานะผูบริโภค สิทธิที่
จะไดรับการคุมครองในชีวิตและทรัพยสิน สิทธิในทางครอบครัว ทั้งในฐานะคูหมั้น คูสมรส บุตร บุพการี และ
ในฐานะเปนทายาท ภายใตกรอบแหงกฎหมายและสังคมไทย 

 An introductory study of the deserved rights to be acknowledged and protected by laws,  
privacy rights that could not be violated,  rights to be protected as consumers,  rights that individual life and 
property must be protected, rights of  family member whichever as a fiancé, spouse, child, parent as well as heir 
under the framework of Thai society and laws. 
 
90402004 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวินัยการทํางานและสวัสดิการทางสังคม 3(3-0-6) 

 INTRODUCTION TO WORK DISCIPLINES AND SOCIAL WELFARE 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE  : NONE 
ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณงาน การจางแรงงาน การใชแรงงาน การ

ลา การหยุด โทษทางวินัย การลาออก การเลิกจาง รวมไปถึงสิทธิประโยชนทดแทนและสวัสดิการทางสังคม ทั้งใน
ฐานะเปนประชาชนและในฐานะเปนลูกจางเพื่อความมั่นคงในการดํารงชีวิต ซึ่งรัฐและหรือนายจางเปนผูจัดให 

 A study of the basic features of job applying, job interview, employment, labor utilization, 
taking leave,  work break and vacation,  disciplinary punishment, resignation,  termination of employment as 
well as compensated privilege and social welfare provided by government or employee to create secured life 
pattern for  individual both as a citizen and an employee. 
 
90402005      กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน                                             3(3-0-6) 
 FUNDAMENTAL LAWS FOR EVERYDAY LIFE  
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิในความเปนมนุษย ภายใตกรอบแหงรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ ความคุมครองในการจัดทําเอกสาร สัญญา รูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในรูปแบบตางๆ ที่พบบอย ภายใตกรอบแหงกฎหมายและสังคมไทย การติดตอกับ
หนวยงานของทางราชการ อันไดแก อําเภอ สถานีตํารวจ ศาล และสิทธิ หนาที่ทางภาษีสําหรับประชาชนโดยทั่วไป   

A study of the basic features of human rights under the constitutional framework and other related 
laws, safeguards  for  the preparation of  documents and  contracts involved in everyday life, fundamental knowledge 
under the framework of Thai society and laws concerning types of occupational conduct  which are frequently 
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encountered, the contact with government units such as Amphur office, police station and court of law, as well as tax 
obligations and rights of general citizen. 
 

สาขาวิชาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร 
 

รายวิชาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนผูสอนบริการ 
 

90403001 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 
 PRINCIPLES OF SOCIOLOGY 
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาพื้นฐานและขอบขายของสังคมวิทยา ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยา กลุมชุมชนและ

กระบวนการกลุม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม การกลอมเกลาเรียนรูทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมรวมหมูและพฤติกรรมเบี่ยงเบน รวมทั้งปญหาสังคม 

 A study of foundation, scope, theory and concepts of sociology, community groups and 
group processes, social organization, social institutions, socialization, social and cultural changes, collective 
and deviation behaviors, and social problems. 
 
90403002 รัฐศาสตรท่ัวไป   3(3-0-6) 
 GENERAL POLITICAL SCIENCE 
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 

  PREREQUISITE : NONE 
ศึกษาธรรมชาติและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางรัฐศาสตรกับศาสตรอื่น  ๆ

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของทางรัฐศาสตร ลัทธิการเมือง หลักการและการใชอํานาจ ความสัมพันธระหวางรัฐกับบุคคล
ในทางการเมือง สถาบันทางการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมืองและความสัมพันธระหวางประชาชาติ 

 A study of characteristics and methods in political science, relationships between political 
science and others, theories and concepts related to political science, political ideologies, principles of power 
and its usage, political relationships between the state and persons, political and government institutions, 
political processes and international relations. 
 
90403003 พื้นฐานการเมืองการปกครองของไทย   3(3-0-6) 
 FOUNDATION OF THAI POLITICS AND GOVERNMENT 
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
  PREREQUISITE : NONE 

 ศึกษาสภาพทั่วไปของการเมืองการปกครอง หลักและแนวคิดการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ประวัติการเมืองการปกครองไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สถาบันทางการเมือง กระบวนการและ
พฤติกรรมทางการเมือง ปญหาและแนวโนมการเมืองการปกครองของไทย 
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 A study of general traits of politics and government, principles and concepts of democracy,  
Thai politics and government from past to present, political institutions, political processes and behaviors, 
problems and the trend of Thai politics and government. 
 
90403004 การปกครองทองถิ่นไทย   3(3-0-6) 
 THAI LOCAL GOVERNMENT 
  วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
  PREREQUISITE : NONE 

 ศึกษาหลักการทั่วไปในการจัดการปกครองประเทศ หลักและแนวความคิดในการปกครอง
ทองถิ่น ประวัติการปกครองทองถิ่นไทย การปกครองทองถิ่นของไทยในปจจุบัน องคการและกระบวนการ
ปกครองทองถิ่น ปญหาและอุปสรรคตางๆของการปกครองทองถิ่นไทย รวมทั้งแนวโนมการพัฒนาและปรับปรุง
การปกครองทองถิ่นไทย 

 A study of general principles of government, principles, concepts and history of local 
government, current Thai local government, organization and local government processes, problems, obstacles 
and the trend of Thai local government reform. 
 
90403005 สังคมไทยรวมสมัย 3(3-0-6) 
 CONTEMPORARY THAI SOCIETY 
 วิชาบังคับกอน  :ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 

ศึกษาโครงสรางสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง           
การปกครอง กฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและประเด็นอื่นๆ รวมทั้งเรื่องปญหาของสังคมไทยและ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในเรื่องที่เกี่ยวของ 

A study of  Thai social structure from past to present about economy, society, politics, government, 
laws, religion, culture, environment  etc., as well as Thai social problems and the field study of relevant topics. 
 
 
 


