
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์  สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร ่

   
235-511  3(3-0-6) 
วิศวกรรมควำมลำดหิน     
Rock Slope Engineering 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  236-210 ธรณีวิทยำทั่วไป หรือ    
236-219 ธรณีวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง  
 กลไกพื้นฐาน การวิเคราะห์การพิบัติ ความลาด
ประกอบด้วย พิบัติแบบระนาบ แบบรูปวงกลม แบบรูปลิ่ม 
และแบบคะม า การออกแบบความลาดและเสริมก าลังป้องกัน
การเลื่อนไถล 

Basic mechanics and analysis of slope failure 
including plane, wedge, circular, and toppling failure; design 
of slope and reinforcement to prevent sliding 
 
235-512          3(3-0-6) 
ธรณีพิบัติภัยและกำรบรรเทำ     
Geohazard and Mitigation 
 ระบบและวัฎจักรโลก โครงสร้างและวัสดุโลก 
แผ่นดินไหว การประทุภูเขาไฟ สึนามิ แผ่นดินถล่มและมวล
เคลื่อนที่  การยุบตัว น้ าท่วม พิบัติ ภัยจากมหาสมุทรและ
ภูมิอากาศ และผลกระทบจากอุกกาบาต   
 Earth systems and cycles; earth structure and 
materials; earthquakes, volcanic eruptions, Tsunamis, 
landslides and mass wasting; subsidence; floods; hazards of 
ocean and weather and meteorite impacts 
 
236-200  2(2-0-4) 
แนะน ำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ    
Introduction to Mining and Materials Engineering 
 บทบาทของวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ  สภาวิศวกร 
และ จรรยาบรรณ  ภาพรวมและกรณีที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  กรอบแนวคิดด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในงานวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 

Roles of mining and materials engineers; 
engineering council and ethics; overview and interesting cases 
concerning mining and materials industry; concept of 

environmental management in mining and materials 
engineering works 
 
236-201  3(3-0-6) 
กำรท ำเหมืองและกำรออกแบบเหมืองผิวดิน   
Surface Mining and Mine Design 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน  : 236-200 แนะน ำวิศวกรรม
เหมืองแร่และวัสดุ  และ 236-210 ธรณีวิทยำทั่วไป 
 การส ารวจ การประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่ 
การจ าแนกและการประยุกต์ใช้ของวิธีการท าเหมืองผิวดิน
แบบต่างๆ การขุดและการล าเลียงแร่และมูลดิน เทคนิคการ
เจาะและการระเบิด การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท าเหมือง 

Exploration, evaluation and development of 
mineral deposits; classification and application of various 
surface mining methods; earth and rock excavations; 
drilling and blasting techniques; environmental 
protection, mine welfare and safety 
 
236-210                    3(2-3-4) 
ธรณีวิทยำทั่วไป     
General Geology  
 โลกและจักรวาล แร่และหิน กระบวนการทาง
ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง การผุพังและดิน ธารน้ า
และน้ าใต้ดิน มวลเคลื่อนที่ มหาสมุทรและแนวชายทะเล 
พื้นที่ ชุ่มน้ า แผ่นดินไหวและส่วนในของโลก ธรณีแปร
สัณฐาน ทรัพยากรธรณี การปฏิบัติการ การตรวจและ
จ าแนกแร่และหินทั่วไป การท าแผนที่ธรณีวิทยาและท า
ภาคตัดขวางา การประเมินหินโผล่ การแปลรูปถ่ายทาง
อากาศ   
 Earth and universal; soils and rocks; geological 
process; structural geology; weathering and soils; streams 
and groundwater; mass movement; ocean and shoreline; 
wetland; earthquake and earth’s interior; plate tectonics 
and mineral resources  Laboratory: minerals and rocks of 
examination and classification, geological mapping and 



cross section, outcrop evaluation, aerial photographic 
interpretation  
 

236-211          3(2-3-4) 
แร่และหิน      
Minerals and Rocks   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 236-210 ธรณีวิทยำทั่วไป 
 อัตตาลักษณ์ของแร่ ก าเนิดและประโยชน์ของแร่ที่
ส าคัญ พื้นฐานของผลึกศาสตร์ แร่เชิงทัศนศาสตร์ ก าเนิดหิน
อัคนี หินตะกอนและหินแปร การจ าแนกหินและหินเทียม 
ล าดับช้ันหินของประเทศไทย ปฏิบัติการ การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและเชิงทัศนศาสตร์ของแร่และหิน 
 Identification of minerals; origins and uses of major 
minerals; basic of crystallography; optical mineralogy; origins 
of igneous; sedimentary and metamorphic rocks; classification 
of rocks and pseudo-rocks; stratigraphy of Thailand 
 Laboratory: Identification of physical properties and 
optics of minerals and rocks 
 
 

236-300                    3(3-0-6) 
กำรท ำเหมืองและกำรออกแบบเหมืองใต้ดิน   
Underground Mining and Mine Design 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 236-200 แนะน ำวิศวกรรม
เหมืองแร่และวัสดุ  และ 236-210 ธรณีวิทยำทั่วไป 

การส ารวจและประเมินส าหรับการท าเหมืองใต้ดิน 
การแยกประเภทและการประยุกต์ใช้ของการท าเหมืองใต้ดิน
แบบต่างๆ เทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรับการท าเหมืองใต้
ดิน แนะน าการค้ ายัน การระบายอากาศ การระบายน้ าและการ
ให้แสงสว่าง การควบคุมและประยุกต์ใช้การทรุดตัวของผิวดิน 
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท าเหมืองใต้ดิน 

Underground exploration and evaluation; 
classification and application of various underground mining 
methods; drilling and blasting technique for underground 
excavation; introduction to underground support, ventilation, 
drainage and illumination; applications of subsidence and 
ground control; underground mine welfare and safety 
 

 
 
 

236-301          3(2-3-4) 
กำรส ำรวจในงำนวิศวกรรมเหมืองแร่   
Mine Surveying 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน  : 223-301 กำรส ำรวจ  และ
236-300 กำรท ำเหมืองและกำรออกแบบเหมืองใต้ดิน 
 ทบทวนการรังวัดภูมิประเทศ  การรังวัดเพื่อการ
ควบคุมหน้าเหมือง การรังวัดเหมืองผิวดิน การรังวัดโดย
การใช้ GPS ศึกษาอุปกรณ์และเครื่องมือรังวัดใต้ดิน การ
ท าวงรอบและท าระดับเหมืองใต้ดิน การถ่ายพิกัดใน
แนวราบ แนวเอียงและแนวดิ่ง การค านวณหาระยะทาง 
ทิศทางและการเชื่อมต่ออุโมงค์ การรังวัดหน้าเหมืองใต้ดิน    
การท าแผนที่และภาคตัดขวาง การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการท ารังวัด ก ารท าแผนที่ และ
ภาคตัดขวาง ภาพจ าลองสามมิติ 
 Review of contour surveying; surface mine 
surveying; GPS; equipment of underground surveying; 
underground traverse; transferring of meridian : 
horizontal, incline and vertical; tunnel surveying; 
mapping and cross-section; application of software for 
mapping and cross-sectioning 3-D model 
 
 

236-302         3(2-3-4) 
กำรประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงำนเหมืองแร่  
Computer Applications in Mining 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน  : 236-300 กำรท ำเหมืองและ
กำรออกแบบเหมืองใต้ดิน 
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณแหล่ง
แร่  สถิติพื้นฐานและธรณีสถิติ  การวางแผนและการ
ออกแบบเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน การแต่งแร่และการ
จ าลองแบบในงานเหมืองแร่  

Applications of computers in ore reserve 
estimation; basic statistics and geostatistics; surface and 
underground mine planning and design; mineral 
processing and mine simulation 
 
 
 
 



236-303  3(3-0-6) 
กำรระเบิดในงำนวิศวกรรม     
Blasting Operations in Engineering  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน  : 236-201 กำรท ำเหมืองและกำร
ออกแบบเหมืองผิวดิน 
 การศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องของการเจาะหิน สมบัติ
และการใช้วัตถุระเบิด  ทฤษฎีการระเบิด  การออกแบบระเบิด
ของเหมืองผิวดินและเหมืองใต้ดิน ความปลอดภัยและการ
ป้องกันส่ิงแวดล้อมจากการระเบิด  

Drilling for blasting; properties of explosives; use of 
explosives; blasting theories and techniques; surface and 
underground blast design; blast safety and environment 
protection from blasting 

 
 

236-310  3(3-0-6) 
เศรษฐธรณีวิทยำ      
Economic Geology 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 236-211 แร่และหิน 
 การก าเนิดและปรากฏแหล่งแร่ กับหินอัคนี  หิน
ตะกอน และหินแปร แร่เกิดรวม การแปรเปลี่ยนและการ
จ าแนกแหล่งแร่ ปัจจัยทางธรณีวิทยาที่สัมพันธ์กับลักษณะของ
มวลสินแร่ แร่อุตสาหกรรมส าคัญ  
 Genesis and occurrence of mineral deposits in 
igneous, sedimentary and metamorphic rocks; mineral 
associations; alterations and classification of mineral deposits; 
geologic factors controlling characteristics of orebody; 
essential industrial mineral 
 
 
 

236-320          3(2-3-4) 
กำรแต่งแร่ 1      
Mineral Processing I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน   236-211 แร่และหิน 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการของกระบวนการแต่งแร่ทาง
กายภาพ หลักการในการแต่ งแร่และประสิท ธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ การท าสมดุลมวลของวงจรอย่างง่าย การชัก
ตัวอย่าง การลดขนาดและการแตกตัวเป็นอิสระของแร่และ
มลทิน การคัดขนาดด้วยตะแกรง การคัดขนาดอนุภาค การ
วิเคราะห์ขนาด การแต่งแร่โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง การแยกแร่

ด้วยแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต การออกแบบแผนผังการแต่ง
แร่อย่างง่าย 
Theory and laboratory of physical mineral processing; 
principles of mineral processing and economic efficiency;  
sampling;  size reduction and liberation of valuable 
mineral and tailing; screening; particle size analysis; 
classification;  gravity concentrations; magnetic and 
electrostatic separations; simple mineral processing 
flowchart design 
 
236-321          3(2-3-4) 
กำรแต่งแร่ 2     
Mineral Processing II 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน  : 236-320 กำรแต่งแร่ 1 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการของการลอยแร่ การก่อกลุ่ม
ตกตะกอนและโคอะคูเลช่ัน การแยกของแข็งของเหลว 
การเกรอะ การกรอง การอบแห้ง กระบวนการแต่งทางเคมี 
การออกแบบแผนผังการแต่งแร่ที่ซับซ้อน 
 Theory and laboratory of mineral flotation; 
flocculation and coagulation; solid-liquid separation; 
thickening; filtration; drying; chemical mineral 
processing; complex mineral processing flowchart design    
 
236-370  
กำรฝึกงำน 
Practical Training    
เงื่อนไข : มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และให้
เป็นไปตำมระเบียบภำควิชำฯ 
 การฝึกงานที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง หรือ       
8 สัปดาห์   โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน และ
ประเมินผลโดยบริษัทหรือสถาบันที่ฝึกงานและภาควิชา  

Condition: for third year student and above with 
consent of the department 
 Training in mining engineering in organization 
approved by the department for a period not less than 8 
weeks or 3 2 0  hours; submission of a written report is 
required at the end of the training; evaluation by training 
company or institute and the department 



236-400  3(2-3-4)     
กำรวำงแผนและออกแบบเหมืองแร่                                   
Mine Planning and Design                                  
รำยวิชำบั งคั บ เรียน ผ่ ำนก่ อน :  236 -302  กำรประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในงำนเหมืองแร่ 
 หลักทั่วไปในการวางแผนและออกแบบเหมือง  การ
ค านวณและเลือกใช้เครื่องจักรกล  การประยุกต์ความรู้ด้าน
เหมืองแร่ต่างๆ ในการออกแบบ  การจัดการในงานเหมืองแร่  
การควบคุมคุณภาพ  และการบ ารุงรักษา   การฝึกการวางแผน
และออกแบบเหมืองชนิดต่างๆ   รวมถึงการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์   และการจ าลองแบบระบบการท าเหมือง แผนการ
ฟื้นฟูและแผนการปิดเหมอืง 

Concepts of mine planning and design; selection of 
heavy equipment; application of relevant knowledge in 
mining on mine design; mine management; quality control 
and maintenance; computer application and simulation in 
mine design; Rehabilitation and Mine Closure plan 

 
236-401  1(1-0-3) 
กฎหมำยส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่              
Laws for Mining Engineer 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม :   236-400 กำรวำงแผนและออกแบบ
เหมืองแร่                                  
   พระราชบัญญัติแร่ และ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
วิสาหกิจแร่  จรรยาบรรณและกรณีศึกษา 
Minerals act and relevant laws for mining enterprises; ethics 
and case studies 
 

 
236-402  3(2-3-4) 
ธรณีเทคนิค      
Geotechnics 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:   236-210 ธรณีวิทยำทั่วไป และ 
221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 
 สมบัติทางวิศวกรรมของดินและหิน เกณฑ์พิบัติ
ส าหรับหิน การจ าแนกมวลหิน การวิเคราะห์เสถียรภาพส าหรับ
งานวิศวกรรม  
 ภาคปฏิบัติ: การประเมินคุณภาพหินจากหลุมเจาะ 
สมบัติพื้นฐานของหินและมวลรวม ดัชนีสภาพคงทนต่อการ

กลั้ว ความแข็งกระดอนแบบชมิดต์ ดัชนีก าลังแรงกดจุด 
การทดสอบกระแทก การสึกหรอแบบลอสแองเจลีส การ
บดอัดดิน ก าลังเฉือนของดิน การหล่อมอร์ต้าร์ 

Engineering properties of soils and rocks; 
failure criteria of rocks; rock mass classification; stability 
analysis for engineering works 

Laboratory: Core recovery and R.Q.D. 
evaluation; determination of rock and aggregate basic 
properties; Slake durability index, Schmidt rebound 
hardness, point load strength index; impact test; Los 
Angeles abrasion; soil compaction; soil direct shear 
strength; cement mortar   
 
 
 
 
 
 

236-403  3(3-0-6) 
กลศำสตรข์องหินที่ใช้ในกำรออกแบบเหมอืงแร่
Applications of Rock Mechanics to Mine Design 
รำยวิชำบั งคับ เรียนก่อน  : 236-211 แร่และหิน  และ        
236-300 กำรท ำเหมืองและกำรออกแบบเหมืองใต้ดิน 
 ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของหินที่ใช้ในการออกแบบ
เหมืองแร่  สมบัติแบบอิลาสติกและพลาสติกของหิน  การ
เกิดพิบัติของหิน ความลาดชันของบ่อเหมือง 

Study of engineering properties of rocks for 
mine design; elasticity and plasticity properties of rocks; 
failure criteria for rocks; slope stability 
 
 
 
 

236-404          3(2-3-4) 
เหมืองหิน เหมืองหินประดับและ เหมืองทรำย  
Quarry, Dimension Stone and Sand Mines  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  236-201 กำรท ำเหมืองและ
กำรออกแบบเหมืองผิวดิน และ 236-211 แร่และหิน 

ชนิดและการใช้ประโยชน์หินก่อสร้าง   หิน
ประดับ  และทรายก่อสร้าง  มาตรฐานอุตสาหกรรม และ
การทดสอบ  แหล่งหิน และลักษณะธรณีวิทยาแหล่งหินใน
ประเทศไทย  แหล่งทรายก่อสร้างในประเทศไทย  การ
ประเมินปริมาณส ารอง การวางแผนและออกแบบเหมือง
หินก่อสร้างและเหมืองทราย การค านวณออกแบบโรงโม่
หินและโรงแต่งทราย เทคนิคการท าเหมืองหินประดับ การ
ควบคุมมลภาวะที่เกี่ยวข้อง การประเมินค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 



Types and uses of construction stone, dimension 
stone and sand for construction purposes; industrial standards 
and testing; stone resources and their geological 
characteristics in Thailand; construction sand deposits in 
Thailand; reserve estimation; planning and design for quarry 
and sand mining; calculation and design for stone crushing 
plants and sand processing; dimension stone mining 
techniques; relevant pollution control; production cost 
estimation 
 
236-410  3(3-0-6) 
กำรส ำรวจแหล่งแร่      
Mineral Exploration    
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :   236-211 แร่และหิน 
 วิทยาแร่ของแหล่งแร่เศรษฐศาสตร์ ธรณีวิทยาและ
แบบจ าลองของแหล่งแร่ การส ารวจน าร่อง การส ารวจจาก
ระยะไกล วิธีธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี เทคนิคการประเมิน    
 Mineralogy of economic deposits; mineral deposit 
geology and models; reconnaissance exploration; remote 
sensing; geophysical methods; exploration geochemistry; 
evaluation techniques  
 
236-411  3(3-0-6) 
เทคโนโลยีน้ ำบำดำล     
Groundwater Technology 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  236-210 ธรณีวิทยำทั่วไป 
 อุทกวัฏจักร ก าเนิดทางธรณีวิทยาน้ าบาดาล ระบบช้ัน
หินอุ้มน้ า หลักมูลของการไหลของน้ าบาดาล สภาพการน าชล
ศาสตร์ การกักเก็บและส่งผ่าน ทรุดและการรุกของน้ าเค็ม ชล
ศาสตร์น้ าบาดาล สมบัติการกักเก็บส่งผ่าน หลักการส ารวจผิว
ดินและใต้ดิน วิธีการเจาะบ่อน้ า การทดสอบช้ันหินอุ้มน้ าและ
การวิเคราะห์ระดับน้ าลดลงตามเวลา วิธีการออกแบบและ
ก่อสร้างบ่อน้ า เคมีของน้ าบาดาล การพัฒนาและบ ารุงรักษาบ่อ 
 Hydrologic cycle; geological occurrence of 
groundwater; aquifer systems; fundamentals of groundwater 
flow; hydraulic conductivity; storage and transmissivity; 
principles of surface and subsurface investigations; well 
drilling methods; aquifer test and time drawdown analysis; 

well design and construction methods; chemistry of 
groundwater; well development and maintenance  
 
 

236-421         3(3-0-6) 
เทคโนโลยีกำรลดขนำด    
Comminution Technology 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  236-320 กำรแต่งแร่ 1 
 หลักมูลของการลดขนาด กลศาสตร์ของการ
แตกหัก แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เครื่องย่อยและบดแร่ 
การออกแบบและควบคุมโรงย่อยและบดแร่ การท าสมดุล
มวล ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 

Fundamental of size reduction; fracture 
mechanics; mathematic model; crushing and grinding 
machines; crushing and grinding plant design and 
controls; mass balance; economic efficiency 
 

236-424          3(3-0-6) 
กำรแต่งถ่ำนหิน     
Coal Processing 
รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  236-321 กำรแต่งแร่ 2 
         ชนิดและล าดับช้ันของถ่านหิน  แหล่งถ่านหินใน
ประเทศไทย การใช้ประโยชน์และสมบัติของถ่านหิน 
มาตรฐานการวิเคราะห์ถ่านหิน วิธีการแต่งถ่านหินด้วยจิ๊ก 
โต๊ ะ ส่ัน  การลอยแร่  และการแยกด้ วยมั ชฌิ มหนั ก 
ความสามารถในการล้างถ่านหิน การป้องกันส่ิงแวดล้อม
ของโรงแต่งถ่านหิน 

Type and rank of coals; coals deposition in 
Thailand; coal utilization and properties; analytical 
standards of coals; coal processing including jigging, 
tabling, flotation and heavy media separation; coal 
washability; environmental protection in coal processing 
plant 

 
236-430           1(0-3-3) 
เคมีวิเครำะห์         
Analytical Chemistry 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน  :  236-211 แร่และหิน และ      
238-330 เคมีส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ 



 หลักการ และ ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมี และ
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตรวจสอบแร่และงานด้านส่ิงแวดล้อม 

Principles and practices of chemical analysis; 
mineral analysis; instrumental method of analysis and 
environmental approach 
 

236-440  3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์เหมืองแร่     
Mine Economics 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  236-300 กำรท ำเหมืองและกำร
ออกแบบเหมืองใต้ดิน และ 876-102 หลักเศรษฐศำสตร์พื้นฐำน
และกำรประยุกต์ใช ้
   แนะน าเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความคิดรวบยอดของ
อุปสงค์อุปทาน  และการประยุกต์ส าหรับอุตสาหกรรมเหมือง
แร่  การประมาณราคาส าหรับการท าเหมือง   เทคนิคการ
ตัดสินใจการลงทุน  มูลค่าเงินตามสมบัติของแร่  เทคนิคการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  การเงินของโครงการเหมืองแร่ 
 Concepts of demand and supply and their 
applications to mining industry; cost estimation for mining 
operation; investment decision techniques; mineral property 
valuation; risk analysis techniques; mining project financing 
 

236-461-5       1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเหมืองแร่ 1-5    
Special Topics in Mining Engineering I – V  
เงื่อนไข : ตำมที่ภำควิชำฯก ำหนดและต้องผ่ำนกำรเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ  และทันสมัยและ/
หรือที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเหมืองแร่  ทางด้านใด
ด้านหนึ่งต่อไปนี้คือ  วิธีการท าเหมือง  การส ารวจแหล่งแร่  
เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่  การแต่งแร่และโลหะวิทยา 
 New technologies and topics of current interest, or 
advanced topics, or new developments in various fields of 
mining methods, mineral exploration, mineral economic, 
mineral processing and metallurgy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

236-470          1(0-2-1) 
สัมมนำวิศวกรรมเหมืองแร่       
Mining Engineering Seminar 
เงื่อนไข : มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และ เป็นไป
ตำมระเบียบภำควิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
 การ เลื อกหั วข้ อ วิ จั ย   ก ารค้ น ค ว้าเอกสาร  
เอกสารอ้างอิง  การวางแผนการวิจัย  วิธีวิจัย  การเขียน
โครงการวิจัยและการเขียนรายงาน  การน าเสนอและ
อภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ  หรือหัวข้อที่จะท าโครงงานวิจัย  
 study of a project of interest; assigned by the 
department or proposed by students on problems in 
various fields of mining engineering under supervision of 
the instructor; review of literatures and research 
methodology relevant to the project; submission of a 
written report outlining the project work schedule and 
detailed proposal for the project 
 
236-471          3(0-9-0) 
โครงงำนวิศวกรรมเหมืองแร่                                
Mining Engineering Project    
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  236-470  สัมมนำวิศวกรรม
เหมืองแร่ 
 นักศึกษาแต่ละคนต้องท าโครงงานวิจัย  ใน
หัวข้อที่ได้ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้วในวิชา 236-
470  สัมมนาวิศวกรรมเหมืองแร่  น าเสนอผลการวิจัยและ
ส่งรายงานที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มตามระเบียบของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  
 Continuation of the work outlined in the project 
proposal study to a satisfactory completion, under 
supervision of the instructor; submission of a written 
report to the department at the conclusion of the project 
 
236-472          1(1-0-2) 
เตรียมสหกิจศึกษำ                             
Pre-cooperative Education 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจ
ศึกษา การศึกษาและค้นคว้าเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ฝึกงานแบบสหกิจศึกษา การพัฒนาโครงร่างการศึกษาวิจัย



ส าหรับสหกิจศึกษา การวางแผนการวิจัยและสัมมนา การ
น าเสนอรายงานหน้าช้ัน 
 Cooperative education preparatory session; review 
of literature related to the assigned research project; 
development to the project proposal; research planning and 
seminar; oral presentation 
 
236-473  6(0-30-0) 
สหกิจศึกษำ                              
Cooperative Education 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  236-472 เตรียมสหกิจศึกษำ 
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงที่เกี่ยวกับ
วิศวกรรมเหมืองแร่ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในฐานะเสมือน
พนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะต้องมีช่ัวโมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการ รวมไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการท างานจะ
ปฏิบัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เมื่อ
ส้ินสุดการฝึกงาน นักศึกษาต้องรายงานและจัดท ารายงาน
สรุปผลการท างานให้กับสถานประกอบการ 
 Practical training and studying of real workplaceem 
related to mining engineering as full time staff of 
entrepreneur; establishment of professional skill based on the 
integration of classroom theory and practical work 
experience; at least 1 6  weeks or a semester in a workplace; 
carrying out and evaluation by both the project advisor and 
the entrepreneur; oral presentation and final report submission 
to the entrepreneur 
 
236-480          3(3-0-6) 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลภำวะในอุตสำหกรรมแร่และวัสดุ
Environmental Management and Pollution Control in the 
Minerals and Materials Industries 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  236-200 แนะน ำวิศวกรรม
เหมืองแร่และวัสดุ      

การศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องของมลพิษที่ เกิดจาก
อุตสาหกรรมแร่  ปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ 
กฎหมายข้อก าหนด  การวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

วิธีการควบคุมและจัดการเพื่อควบคุมมลภาวะ เช่น การ
บ าบัดน้ าเสีย การจัดการของเสีย การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ  การควบคุม เสียง คลื่น อัดอากาศและความ
ส่ันสะเทือนจากการระเบิด การฟื้นฟูพื้ นที่ เหมืองแร่
ภายหลังการท าเหมือง การมีส่วนร่วมของประชาสังคม 

Pollution from mining industries; 
environmental problem from mining;  environmental law 
and environmental impact assessment; environmental 
method to control and manage the problems; wastewater 
treatment; waste management; air pollution control; noise 
pollution control; ground vibration and air blast from 
blasting control; mining reclamation; corporate social 
responsibilities 
 
236-490          3(3-0-6) 
แนะน ำวิศวกรรมปิโตรเลียม    
Introduction to Petroleum Engineering 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  322-171 คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1 และ 332-103 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
 ความรู้พื้นฐานและการประเมินเบื้องต้นทางด้าน
วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ธรรมชาติของ
อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊ าซธรรมชาติ  ธรณี วิทยา
ปิโตรเลียม การส ารวจปิโตรเลียม การประเมินคุณค่าแหล่ง
ปิโตรเลียม กลไกการผลิต การประเมินปริมาณส ารอง 
เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
 Basic knowledge and preliminary assessment of 
petroleum and natural gas engineering; nature of oil and 
natural gas industry; petroleum geology, petroleum 
exploration, evaluation and assessment of the deposit; 
recovery mechanism; reserves estimation; economics and 
environmental concerns 
 
238-203  3(3-0-6) 
อุณหพลศำสตร์ของวัสดุ    
Thermodynamics of Materials 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  324-103 เคมีท่ัวไป  
 กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์  
เกณฑ์ส าหรับสมดุลในกระบวนการที่ความดันคงตัว  
พลังงานอิสระที่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ ความดัน และ



ศักย์ทางเคมี  การค านวณพลังงานอิสระเชิงตัวเลขจากข้อมูล
ทางเทอร์โมไดนามิกส์  สมดุลในก๊าซผสม  สมดุลระหว่างเฟส
ควบแน่นและเฟสก๊าซ  แผนผังพลังงานอิสระ  พฤติกรรมของ
สารละลาย 

First and second laws of thermodynamics; criteria 
for equilibria in constant pressure processes; free energy as a 
function of temperature, pressure and chemical potential; 
equilibrium in gas mixtures; equilibrium between condensed 
phases and gas phases; free energy diagram; solution behavior 
 
238-230  3(3-0-6) 
วัสดุวิศวกรรม        
Engineering Materials 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม ได้แก่ 
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  วัสดุผสม วัสดุอิ เล็กทรอนิกส์ 
คอนกรีตและไม้  แผนภาพสมดุล เฟสและการน าไปใช้
ประโยชน์ สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 Study of relationship between structures, properties, 
production processes and applications of engineering 
materials i.e. metals, polymers, ceramics, composites, 
electronic materials, concrete and wood; phase equilibrium 
diagrams and their interpretation; mechanical properties and 
materials degradation 
 
238-330  3(3-0-6) 
เคมีส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ    
Chemistry for Mining & Materials Engineers  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :   324-103 เคมีทั่วไป และ        
236-200 แนะน ำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
 เคมีของสารละลาย สมดุลการละลาย สมดุลระหว่าง
เฟส อุณหเคมี  เคมีไฟฟ้า และการสึกกร่อน คอลลอยด์และ เคมี
พื้นผิว  
 Solution chemistry; solubility equilibrium; phase 
equilibria; thermochemistry; electrochemistry and corrosion; 
colloid and surface chemistry 
 
 
 

238-321  3(3-0-6) 
โลหกรรมเคมี     
Chemical Metallurgy   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  238-203 อุณหพลศำสตร์
ของวัสดุ หรือ 238-230 วัสดุวิศวกรรม   
 หลักการของโลหกรรมการละลาย  ประกอบด้วย
พลศาสตร์ความร้อนของสารละลาย จลนศาสตร์ของการ
ชะละลาย  และการตกตะกอน การสกัดด้วยตัวท าละลาย
และการแลกเปลี่ยนไอออน  ไฟฟ้าเคมีของสารละลาย  
ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าและพลังงาน  หลักการ
ของโลหกรรมความร้อน  ประกอบด้วยการค านวณทาง
พลศาสตร์ความร้อน  การคัลไซเนชัน  การย่าง  การ
รีดักชัน  การสกัดโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก 
 Principles of hydrometallurgy including 
thermodynamics of aqueous solutions; kinetics of 
leaching and precipitation; solvent extraction and ion 
exchange; electrochemistry of aqueous solution; current 
and energy efficiency; principles of hydrometallurgy 
including thermodynamic applications, calcinations, 
roasting and metal reduction; extraction of ferrous and 
nonferrous metals 
 

238-423          3(3-0-6) 
โลหกรรมกำรละลำย    
Hydrometallurgy 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  238-330 เคมีส ำหรับวิศวกร
เหมืองแร่และวัสดุ 
 ทฤษฎีพื้นฐานและการค านวณเกี่ยวกับการสกัด
โลหะจากแร่ด้วยกระบวนการโลหกรรม การละลายแร่บาง
ชนิด  กระบวนการละลายส าหรับแร่ที่ส าคัญ  กรณีศึกษา 
 Basic theory and calculation in hydrometallurgical extraction 
process of metal from ore; hydrometallurgical process of 
some important minerals; case studies 
 

238-430          3(3-0-6) 
เทคโนโลยีวัสดุอนุภำค    
Particulate Materials Technology 
 การจ าแนกวัสดุอนุภาค การตรวจคุณลักษณะ 
การผลิต สมบัติของวัสดุอนุภาค การขึ้นรูป กระบวนการ



อบผนึกและกระบวนการหลังการอบผนึก สมบัติของผลิตภัณฑ์ 
การประยุกต์ใช ้
 Particulate materials classification; characterizations; production; 
properties of particulate materials; fabrications; sintering and post-sintering 
processes; physical property of product; applications 
 
236-219          3(2-3-4) 
ธรณีวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง    
Engineering Geology and Constructions 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 322-171 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 1 และ  332-103 ฟิสิกสส์ ำหรับวิศวกร 1   

หลักมู ลธรณี วิท ยา โครงสร้ างท างธรณี วิท ยา 
คุณลักษณะของดิน วัสดุหิน มวลหิน น้ าบาดาล การส ารวจที่
ก่อสร้าง การเจาะและระเบิด วิศวกรรมความลาด การเสริม
ก าลังและค้ ายัน  

ภาคปฏิบัติ การตรวจสอบและจ าแนกชนิดแร่และหิน 
การท าภาคตัดขวางธรณีวิทยา ตรวจคุณภาพตัวอย่างหินจาก
หลุมเจาะ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติดัชนีของ
หิน ทดสอบสมบัติมวลรวม การวิเคราะห์ความลาดด้วยตาข่าย
มิติโครงสร้างแผนที่  
 Fundamentals of geology; geological structure; 
characterization of soil; rock materials; rock mass; 
groundwater; site investigation; drilling and blasting; slope 
engineering; reinforcement and supports 
 Laboratory: Identification and classification of 
rocks; geological cross-section determination of basic and 
index properties of rock; aggregate properties; slope analysis 
by stereo-net projection 
 
223-462   3(3-0-6) 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
Environmental Impact Assessment 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 223-201 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยเน้นหนักด้าน
องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดล้อม เช่น ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิต อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และองค์ประกอบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบ การเขียนรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ 
 Environmental impact assessment focusing on 
environmental compositions such as physical resources, 
ecological resources, human use values and quality of 
life; explanation and case studies of the relationship 
between engineering frameworks and the compositions of 
environment; prevention and mitigation measures; 
environmental impact monitoring measures; preparation 
of written documentation and report for environmental 
impact assessment; public participation and health impact 
assessment 
 
225-441   3(3-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกิจส ำหรับวิศวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร                    
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
 ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจัดการ 
การวางแผน  การจัดองค์กร  การบริหารบุคคล  การส่ังการ 
และการควบคุม   หลักการของการตลาด  การ เป็ น
ผู้ประกอบการใหม่  การประเมินศักยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนธุรกิจและการจัดท าแผน
ธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและ
การวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การ
พยากรณ์ความต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การ
วางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการ
ผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากร
มนุษย์ ระบบบัญชีผู้ประกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การ
จัดท าแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไวใน
การประกอบการธุรกิจ  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาใน
การประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายธุรกิจ  การบริการของภาครัฐ
เพื่อผู้ประกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 Type of business; management process, 
planning, organizing, staffing, directing, controlling; 
marketing concept, introduction to new entrepreneur 
creation; entrepreneurship appraisal; business  
opportunity  analysis; project feasibility study; business 



plan;  SWOT analysis; market survey and research; marketing 
strategy for new business; business marketing; marketing 
planning;  production management; production and service 
planning; organization and human resource management;  
accounting; financial analysis; financial planning; business’s 
risk analysis; intellectual property management; investment 
funding sources; tax and business laws and regulations; 
business networking; public sector’s services and facilities; 
business ethics 
 
876-102  3(3-0-6) 
หลักเศรษฐศำสตร์เบื้องต้นและกำรประยุกต์ใช้   
Principles of Economics and Application 
 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค   อุปสงค์
และอุปทาน  ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ใช้   เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ   ต้นทุนการผลิต   และโครงสร้างตลาด  แนวคิด
พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค   ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์
มหภาค   เศรษฐกิจในระยะยาว  การเงินการธนาคาร  นโยบาย
การคลังและการเงิน    และเศรษฐกิจในระยะส้ัน   การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ 
 Principles of microeconomics: market forces of 
supply and demand, elasticity and its application, economics 
of the public sector, costs of production, and market structure; 
principles of macroeconomics: macroeconomic variables,  
real economy in the long run, money and the banking system, 
monetary and fiscal policies, and output in the short run; 
international trade and monetary system 
 
240-101 3(2-2-5) 
แนะน ำกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Introduction to Computer Programming 
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่ วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ห ลักการ
กระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบื้องต้นของ
การโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขับ หลักการของภาษาช้ันสูง 
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ตัว
แปร ค่าคงที่  ตัวด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าส่ังและ
ประโยคค าส่ังเชิงประกอบ  การท างานตามล าดับ การท างาน
แบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ้ า  โปรแกรมย่อยและ

กระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้งานของตัว
แปรและโปรแกรมย่อย  ข้อมูลแบบอาร์เรย์ ข้อมูลแบบ
โครงสร้าง ภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบัน การฝึกเขียน
โปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; 
hardware and software interaction; electronic data 
processing concepts;  event-driven programming 
concepts; high-level language programming concepts; 
program design and development methodology; data 
types; constant; operations and expression; statement and 
compound statement, flow controls, sequence, alteration 
and iteration; subprograms and parameter passing 
process, scope of variable and subprogram, arrays and 
data structures; current programming language; 
programming practices 
 
322-171 3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1   
Mathematics Physical Science I 
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิต
และความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การ
ประยุกต์ของปริพันธ์  
 Mathematical induction; functions and graphs; 
limit and continuity; derivatives of functions; applications 
of derivatives; integration of functions; improper 
integrals; application of integrals 
 

322-172   3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2   
Mathematics Physical Science II 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   322-171 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 1 
 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่
หนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
อันดับที่สองที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตัวและการประยุกต์ 
ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
 Sequences and series of real numbers; 
derivatives of functions of several variables; ordinary 



differential equations of first order and first degree; second 
order ordinary differential equations with constant 
coefficients; Laplace transforms andapplications; polar 
coordinate system 
 
322-271   3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 3   
Mathematics Physical Science III 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  322-172 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2 
 ปริพันธ์หลายช้ัน เวกเตอร์แคลคูลัส ปริพันธ์ตามเส้น
และปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 Multiple integrals; vector calculus; line integrals and 
surface integrals; linear ordinary differential equations with 
variable coefficients; Fourier series; partial differential 
equations 
 
324-103           3(3-0-6) 
เคมีท่ัวไป     
General  Chemistry 
 ป ริ ม าณ สั มพั น ธ์  ท ฤษ ฎี อ ะตอม  โค รงส ร้ าง 
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาต
เรพพรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พันธะเคมี เทอร์
โมไดนามิกส์  ของเหลวและสารละลาย ของแข็ ง แก๊ส  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมี สมดุลไอออนในน้ า 
 Stoichiometry; basis of atomic theory; electronic 
structures of atoms; periodic properties; representative 
elements, nonmetal and transition; metals, chemical bonding; 
thermodynamics; liquid and solution; solid; gas; chemical 
kinetic; chemical equilibrium; ionic equilibrium 
 
325-103                    1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป    
General Chemistry Laboratory 
 ความไม่แน่นอนในการช่ังและตวง การหาค่าความ
เป็นกรด -เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออน
หมู่หนึ่งแบบกึ่งจุลภาค 

 Uncertainty of measurement; pH measurements 
and quantitative analysis by titration; thermochemistry; 
colligative properties of solutions; rate of reactions; 
semimicro-qualitative analysis of anions and group I 
cations 
 
332-103           3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1    
Physics for Engineers I 
 หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและ
การเคลื่อนที่ งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง เกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิ
เลต การเคลื่อนที่แบบคลื่น  อันตรกิริยาโน้มถ่วง กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 
 Units, physical quantities, and vectors; forces 
and motions; work; energy, and momentum; system of 
particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; 
wave motions; gravitational Interaction; fluid mechanics; 
heat and thermodynamics 
 
332-104           3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2    
Physics for Engineers II 
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่ เหล็ก ไฟฟ้าที่
เปลี่ยนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลื่น
แม่ เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษี สัมพันธภาพพิ เศษ 
กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอมนิวเคลียส
และอนุภาคมูลฐาน 
 Electrostatics; magnetism; time varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 
electromagnetic waves; optics; special relativity; 
introduction to quantum mechanics; atomic structure; 
nucleus and particle physics 
 
 
 
 
 
 



332-113   1(0-2-1) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1   
Physics Laboratory for Engineers I 
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน  :  332-103  ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร  1 
 การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัด
และความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 
การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง สปริงและ
การส่ัน โมเมนต์ ความเฉื่อย สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง 
 Vernier caliper & micrometer; measurement and 
uncertainty; graph and equation; circular motion; projectile 
motion; collision; force equilibrium; spring & oscillation; 
moment of inertia; static equilibrium of rigid bodies 
 
332-114   1(0-2-1) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2  
Physics Laboratory for Engineers II 
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน:  332-104  ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2 
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
พฤติกรรม การก าทอนของวงจรอนุกรม RLC 
 Electronics devices and multimeter; DC circuit; 
electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; AC circuits; resonance in RLC circuits 
 
200-101          1(1-0-2) 
แนะน ำวิศวกรรมศำสตร์     
Introduction to Engineering 
 ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐ์ที่ส าคัญ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่ างๆ  องค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการน าเสนอ 
 History of engineering and evolution of various 
fields of engineering; major engineering achievements in each 
historical ages;  some related engineering professional 
organizations; engineering ethics; systematic problem analysis 
and solving; presentation techniques 
 

 

210-202 1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น    
Basic Electrical Engineering Laboratory 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม :  210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 หรือ 
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 การท ดลองป ระมาณ  10  หั วข้ อ  เกี่ ยวกั บ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัดอย่างง่าย 
 Approximately 1 0  laboratory experiments in 
basic electrical circuits, instruments, appliances, and 
measuring instruments 
 

211-211  3(3-0-6) 
หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ำ      
Fundamentals of Electrical Engineering 
 ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง  
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า  กฎของโอห์ม
และกฎของเคอร์ชอฟฟ์    การวิ เคราะห์ วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ  ก าลังไฟฟ้าจริงและก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตัว
ประกอบก าลัง  การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลัง  ระบบ
ไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและ
มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น  
 DC circuit analysis;  voltage , current and 
power; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit 
analysis; real and reactive power; power factor; power 
factor correction;  three-phase systems; methods of  
power transmission; transformers; introduction to electric 
machinery; generators and motors; basic electrical 
instruments 
 

216-111  3(2-3-4) 
เขียนแบบวิศวกรรม 1          
Engineering Drawing I 
 ความส าคัญของการ เขี ยนแบบ วิศวกรรม
เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษร
ชนิ ดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงาน เขียนแบบ
เรขาคณิต ประยุกต์การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉายออโธก
ราฟฟิกและการเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การเขียน
ภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การเขียนภาพแยกส่วนและ



ภาพประกอบ การก าหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน และ
รายละเอียดอื่นๆ พ้ืนฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
 The importance of engineering drawing; drawing 
instruments and their uses; lettering; line types and standards; 
applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection, 
orthographic drawing; freehand sketches; section drawing; 
detail and assembly drawing; dimensioning and tolerancing 
descriptions; basic computer aided drawings 
 
216-221 3(3-0-6) 
กลศำสตร์วิศวกรรม 2     
Engineering Mechanics II 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 
 ทบทวนกฎการเคลื่อนที่ของวัตถุเบื้องต้น ศึกษา
จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็งเช่น การขจัด
ความเร็ว ความเร่ง ทั้งการเคลื่อนที่แบบสมบูรณ์และสัมพัทธ์  
ศึกษาจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เช่น วิธีนิวตัน-
ออยเลอร์ วิธีงานและพลังงานและวิธีอิมพัลส์และโมเมนตัม 

Revision of basic principles governing the laws of 
motion: Kinematics of particles and rigid bodies: 
displacement, velocity, and acceleration (absolute vs. relative 
motion); Kinetics of particles and rigid bodies : Newton's-
Euler method, Work & Energy method, and Impulse & 
Momentum method 
 
216-241          3(3-0-6) 
กลศำสตร์ของไหล 1                                           
Mechanics of Fluids I                                     
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1  
หรือ  221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 
           มโนทัศน์เบื้องต้น มิติและหน่วย สมบัติของของไหล  
สถิตยศาสตร์ของไหล ความดันและการวัด  แรงกระท าต่อวัตถุ
ในของไหล  การทรงตัวของวัตถุลอย และสมดุลสัมพัทธ์  มโน
ทัศน์ของของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหลแบบ
ราบเรียบและปั่นป่วน  การไหลแบบความหนาแน่นคงที่และไม่
คงที่   การวิเคราะห์ เชิงอินทิ เกรต สมการต่อเนื่อง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน และสมการเบอร์นูลลีกับการ
ประยุกต์กับเครื่องจักรกลของไหล  การวิเคราะห์เชิงมิติและการ

จ าลองแบบ  การไหลในท่อ  แรงเสียดทานและความดันลด
ในท่อ  การวิเคราะห์วงจรท่ออย่างง่าย   การวัดอัตราการ
ไหล 
 Fundamental concepts, dimension and unit; 
fluid properties; fluid statics, pressure and measurements, 
forces on rigid body in fluid; stability of float body and 
relative equilibrium; ideal fluid and real fluid; laminar 
flow and turbulent flow; flow of compressible and 
incompressible fluid;  continuity equation, momentum 
equations, energy equation and Bernoullli’s equation 
applied to fluid machinery; dimensional analysis and 
dynamic similarity; flow inside pipe, frictions and 
pressure losses along pipe; basic piping network 
calculation; flow measurement 
 

216-392           1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น 
Basic Mechanical Engineering Laboratory                                  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  216-241 กลศำสตร์ของไหล 
1 และ  221-201  กลศำสตร์ของแข็ง 

ปฏิบั ติการเกี่ ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ  
กลศาสตร์ของไหล  กลศาสตร์เครื่องจักรกล  และอุณหพล
ศาสตร์  การน าความร้อน  

Experiments in the fields of strength of 
materials; fluid mechanics; mechanics of machines; 
thermodynamics and heat conduction 
 
221-101   3(3-0-6) 
กลศำสตร์วิศวกรรม 1          
Engineering Mechanics I  
รำยวิชำบั งคับ เรียนร่วม  :  322 -171  คณิ ตศำสตร์
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1  
 แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ 
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง 
โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของ
อนุภาคและวัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์
โครงข้อหมุน เฟรมและเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน ศูนย์
ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่  วงกลม



โมเมนต์ความเฉื่อยของโมห์ หลักการงานเสมือน เสถียรภาพ
ของวัตถุ แนะน าพลศาสตร์เบื้องต้น   
 Fundamental concepts and principles of statics; two 
and three dimensional force systems;  composition and 
resolution of forces; moments, couples and equivalent force 
system; equilibrium of particles and rigid bodies; free body 
diagrams; analysis of trusses, frames and machines;  friction; 
centres of gravity, centroids; moments of inertia of plane 
areas; Mohr's circle of moment of inertia; method of virtual 
work; stability; introduction to dynamics 
 
221-201   3(3-0-6) 
กลศำสตร์ของแข็ง 1    
Mechanics of Solids I 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 

แนะน ากลศาสตร์ของวัตถุที่เปลี่ยนรูปได้ พฤติกรรม
ของวัตถุเมื่อรับแรง ความเค้น ความเครียด และกฎของฮุค 
ทฤษฎีการบิดเบื้องต้น การดัดและความเค้นในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนต์ของคาน การโก่งตัวของคาน การ
วิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในระนาบเดียว วงกลมของ
โมห์ แรงกระท ารวมและแรงเยื้องศูนย์ แรงกระท าทันทีทันใด 
แรงกระแทก ทฤษฎีการโก่งเดาะเบื้องต้น แนะน าทฤษฎีการ
วิบัติ 
 Introduction to mechanics of deformable bodies; 
behavior of materials under loads; stress, strain and Hooke's 
law; elementary theory of torsion; bending and stresses in 
beams, shear force and bending moment diagrams; deflection 
of beams; analysis of plane stress and plane strain; Mohr’s 
circle of stresses and strains; Combined and eccentric 
loadings; shock and impact loads; elementary theory of 
buckling; introduction to failure theory. 
 
223-301         3(2-2-5) 
กำรส ำรวจ           
Surveying   
 ลักษณะและหลักการเบื้ องต้นของงานส ารวจ 
เครื่องมือส ารวจทั่วไป กล้องระดับและกล้องส ารวจธีโอโดไลท์ 
ทฤษฎีการวัดและความคลาดเคลื่อนของการวัด การวัด
ระยะทางด้วยโซ่และแถบวัดระยะ การวัดมุมราบและมุมดิ่ง 

การวัดระยะทางโดยใช้สเตเดียและซับเทนซ์บาร์ การ
ท างานวงรอบ การท างานระดับ เส้นชั้นความสูง การรังวัด
เพื่อท าแผนที่ภูมิประเทศ การค านวณหาพ้ืนที่และปริมาตร  

Principles and introduction to elementary 
surveying; general surveying instruments; levels and 
theodolites; theory of erroes and measurements; distance 
measurement by chain and tape; measurement of 
horizontal and vertical angles; distance measurement by 
stadia and subtense bar; traverse, leveling; contour line, 
topographic mapping; area and volume computation 
 
225-346   3(3-0-6) 
กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน   
Production and Operations Management 

ระบบการด าเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการ
การด าเนินงาน กลยุทธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์  การ
เลือกท าเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงาน การศึกษาการท างาน 
การบริหารโครงการ การวางแผนก าลังผลิต การวางแผน
รวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคง
คลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การบริหารระบบคุณภาพ 
และการควบคุมคุณภาพ  
        Operations system; operations management; 
operations strategy; forecasting; location planning; 
facility layout; work study; project management; capacity 
planning; aggregate planning; material requirements 
planning; inventory management; supply chain 
management; quality management and quality control 
 
226-215  2(1-3-2) 
กระบวนกำรผลิตขั้นพื้นฐำน    
Basic Manufacturing Processes 
 ระบบการผลิต  การเลือกกระบวนการผลิต 
เครื่องจักรกลโรงงานแบบต่างๆ เครื่องกลึง ใบมีดและการ
จับยึดช้ินงาน การกลึงโลหะ การค านวณเวลาที่ใช้ ในการ
กลึง ปฏิบัติการกลึงโลหะด้วยเครื่องกลึงธรรมดา ชนิดและ
ลักษณะสมบัติของโลหะแผ่น กระบวนการผลิตช้ินงาน
โลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม 
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีส าหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่น
คลี่ การยึดโลหะแผ่น ปฏิบัติการโลหะแผ่น หลักการเช่ือม



โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์การเช่ือม ความปลอดภัยในงาน
เช่ือม กระบวนการเช่ือมโลหะแบบต่างๆ ท่าเช่ือม แนวเช่ือม
และการตรวจสอบ ปฏิบัติการเช่ือมด้วยก๊าซออกซีอะเซทิลีน 
และการเชื่อมอาร์ค 
 Manufacturing systems; manufacturing processes 
selection; machines, tools, and fixtures; metal turning, turning 
time calculation, typical metal turning practices, types and 
characteristics of sheet metals, sheet metal forming processes, 
CNC machines for sheet metal forming, sheet metal pattern 
development, sheet metal fastening, sheet metal operation 
practices; principles of metal welding, machines and 
equipment for welding, welding safety, welding processes, 
welding posture, weld, and inspection, oxy acetylene welding, 
and arc welding practices 


