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ปรัชญาของหลักสูตร 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต เป็นหลกัสูตรผลิตวศิวกรที่มีทศันคติ

ที่ดี สามารถบูรณาการความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สร้างสรรค์
นวตักรรมด้านวิศวกรรมการผลิต มีทักษะระดับสากลและทกัษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อแก้ไขปัญหาทาง
วศิวกรรมส าหรับอุตสาหกรรมภาคใตแ้ละประเทศ ผ่านการจดัการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลพัธ์ (Outcome Based 
Education) ด้วยการจดัการเรียนรู้ที่ใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (Active Learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียน รู้ (Problem Based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning) การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning) การจดัการศึกษาแบบ CDIO 
(Conceive, Design, Implement, and Operate Education Framework) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม 
(Service Learning) ตามแนวทางของพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของ
เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง” 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1 ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวิศวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพือ่แกปั้ญหาทางวศิวกรรม
การผลิตที่ซบัซอ้นส าหรับอุตสาหกรรมภาคใตแ้ละประเทศ 

PLOs 1.1 ระบุความตอ้งการเชิงเทคนิคและขอ้จ ากดัของปัญหาหรืองานออกแบบ 
PLOs 1.2 สร้างความสัมพนัธ์ของแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืองานออกแบบด้วยแบบจ าลองที่

หลากหลาย 
PLOs 1.3 ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในการแก้ไข

ปัญหางานวศิวกรรมที่ตอ้งใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมในเชิงลึก 
PLOs 2 ประยกุต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมสมัยใหม่ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมหรือสร้างนวตักรรม แบบ
บูรณาการกบัศาสตร์ต่าง ๆ 

PLOs 2.1 ออกแบบงานทางวิศวกรรมการผลิตโดยค านึงถึงปัจจยัดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั
และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 



PLOs 2.2 สร้างตน้แบบช้ินงานโดยใชเ้ทคนิคการออกแบบทางวศิวกรรมสมยัใหม่ 
PLOs 3 ด าเนินการทดลองหรือปฏิบติัการได้อยา่งเหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูล 
และสรุปผลการทดลองหรือปฏิบตัิการตามหลกัการทางวศิวกรรม 

PLOs 3.1 พฒันาและด าเนินการทดลองหรือปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLOs 3.2 วเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดลองหรือปฏิบตัิการได ้
PLOs 3.3 สรุปผลการทดลองหรือปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลกัการทางวศิวกรรม 

PLOs 4 ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ควบคุม และบริหาร
จดัการในระบบการผลิต 

PLOs 4.1 ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบส าหรับการออกแบบและ
วเิคราะห์ช้ินงานหรือผลิตภณัฑ ์

PLOs 4.2 ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการออกแบบระบบการผลิต 
PLOs 4.3 ตรวจสอบและวเิคราะห์โครงสร้างช้ินงานหรือผลิตภณัฑด์ว้ยเคร่ืองมือทางวศิวกรรม 
PLOs 4.4 ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับการบริหารจดัการระบบการผลิต 

PLOs 5 ออกแบบนวตักรรมทางวิศวกรรมการผลิต ที่สามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชยห์รือการยื่นขอ              
อนุสิทธิบตัร 
PLOs 6 แสวงหาความรู้ใหม่ และพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวติ โดยใชก้ลยทุธก์ารเรียนรู้ที่เหมาะสม 

PLOs 6.1 หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลทางวชิาการที่น่าเช่ือถือในหวัขอ้หรือปัญหาที่ก  าหนด 
PLOs 6.2 จบัประเด็นที่ส าคญัของโจทยปั์ญหาโดยวิธีการน าเสนอหรือการเขียนรายงานทางเทคนิค

สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 
PLOs 7 แสดงออกถึงความมีน ้ าใจ ช่วยเหลือสงัคม และถือประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
PLOs 8 ท  างานดา้นวศิวกรรมการผลิต โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวชิาชีพ 

PLOs 8.1 ปฏิบตัิงานทางวศิวกรรมการผลิตโดยค านึงถึงจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
PLOs 8.2 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโดยค านึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และสวสัดิภาพของ

สาธารณชน ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มและสาธารณสมบติั 
PLOs 9 ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การน าเสนองาน และการอธิบายงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเขา้ใจง่าย เพือ่การท างานในระดบัสากล 

PLOs 9.1 เขียนรายงานที่จดัองคป์ระกอบเป็นอยา่งดีและอ่านเขา้ใจง่าย 
PLOs 9.2 น าเสนอผลงานปากเปล่าไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูฟั้ง 
PLOs 9.3 ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารทั้งการอ่าน การเขียน และการพดู ในการท างานทัว่ไปได ้

PLOs 10 สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกและผูน้ าของกลุ่ม เพื่อก าหนดเป้าหมาย
และวตัถุประสงค ์วางแผนงาน ด าเนินงานจนบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนด 

PLOs 10.1 แสดงถึงการเป็นผูมี้ภาวะผูน้ าเม่ือไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูน้ าของกลุ่ม 
PLOs 10.2 สร้างสภาพแวดลอ้มการท างานร่วมกนัที่ดีภายในกลุ่ม 



PLOs 10.3 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการของกลุ่ม 
PLOs 10.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการท างานให้ได้ผลตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่

ก  าหนดไว ้
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์    4 หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All   
226-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds   
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    5 หน่วยกิต 
950-102 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
   

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
  

สาระที่ 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั    4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
การรู้ดิจิทัล (บังคบัเลือก)  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  
 
    
 



สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
การคดิเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
895-011 การคิดเพือ่สร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking 
การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
  

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคบัเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคบัเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    



890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคบัเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคับเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success 
   
 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต  
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  



472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar 
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
895-030 วา่ยน ้ า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
 



895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระที่ 1- 7 หรือจากรายวชิาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวชิาภาษาไทยเป็นวชิาเลือก) 
 

หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   
เปิดสอนโดยวทิยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทกุวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  
142-212 ภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   



142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling  
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ  าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พือ่ชีวติ   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life  
315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวติดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy 
336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพษิ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances 
   



336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   
874-193 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around  
890-012 เทคนิคพชิิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs  
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation 
890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English 
   



890-022 การน าเสนอและการพดูในที่สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   
890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในที่ท  างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเที่ยว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs  
890-040 การเขียนเพือ่การสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพือ่การสมัภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me  
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพือ่การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy 
890-070 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment 
   



890-071 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese  
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบื้องตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese  
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพือ่การทอ่งเที่ยว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism  
891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean  
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท  างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace 
891-050 ภาษาเยอรมนัเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German 
   



895-040 จิตวทิยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language  
895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication   
895-047 ประวตัิศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness  
895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism 
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั  2((2)-0-4)  
 Learning through Backpacking Trips 
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)  
 World Heritage Journey 
   



895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)  
 Songkhla Studies   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music  
895-058 สงัคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation  
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle   
895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  100 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์    15 หน่วยกิต 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร   3((3)-0-6) 
            Fundamental Mathematics for Engineer  
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร  3((3)-0-6) 
             Fundamental Physics for Engineer  
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร   2((2)-0-4) 
             Fundamental Chemistry for Engineer  
226-102 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3((3)-0-6) 
             Mathematics for Computer Aided Design  
226-104 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-0) 
             Fundamental Chemistry Laboratory  
226-202 คณิตศาสตร์ส าหรับระบบควบคุมและการวเิคราะห์เชิงวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
             Mathematics for Control Systems and Engineering Analysis    
  



2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  24  หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
            Into Engineering World  
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม  3((2)-2-5) 
             Basic Electrical Engineering  
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 
            Basic Engineering Programming  
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
             Basic Engineering Drawing  
221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1  3((3)-0-6) 
 Engineering Mechnics I  
226-103 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน   3((3)-0-6) 
            Thermodynamic and Heat Transfer  
226-201 สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับวศิวกรรมการผลิต  3((3)-0-6) 
 Statistics and Probability for Manufacturing Engineering  
226-203 พื้นฐานเคร่ืองจกัรกล   3((2)-3-4) 
            Fundamentals of Machinery  
237-111 วสัดุวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Engineering Materials   

2.2 กลุ่มวิชาชีพ  61 หน่วยกิต 
      วิชาบังคบั  43    หน่วยกิต 
226-101 แนะน าวศิวกรรมการผลิต  1((1)-0-2) 
            Introduction to Manufacturing Engineer  
226-204 ชุดวชิาการออกแบบและเขียนแบบผลิตภณัฑด์ว้ยคอมพวิเตอร์  5((4)-3-8) 
             Module : Computer Aided Product Design and Drawing  
226-211 ชุดวชิากระบวนการผลิต         5((3)-4-8) 
             Module : Manufacturing Processes  
226-212 เทคโนโลยกีารขึ้นรูป         3((2)-3-4)  
             Forming Technology  
226-213 วศิวกรรมเคร่ืองมือ     3((3)-0-6)  
             Tool Engineering  
226-221 กฏหมาย ระบบงาน และความปลอดภยัภายในอุตสาหกรรม      2((2)-0-4)  
             Law, Work System, and Safety in Manufacturing  



226-231 การควบคุมและการจดัการคุณภาพการผลิต   3((3)-0-6) 
 (Quality Control and Management for Manufacturing)  
226-241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการตดัสินใจ     2((2)-0-4)  
 (Engineering Economy and Decision Making)  
226-311 ชุดวชิาวศิวกรรมการตดัวสัดุและเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกล 5((4)-3-8) 
             Module : Machining Engineering and Machinery Technology  
226-312 การออกแบบเคร่ืองจกัรและวเิคราะห์เชิงวศิวกรรม  3((3)-0-6) 
             Machine Design and Engineering Analysis  
226-321 ชุดวชิาระบบการผลิตอตัโนมตัิและการขนถ่ายวสัดุส าหรับโรงงานดิจิทลั 5((4)-3-8) 
             Module : Manufacturing Automation and Material Handling for Digital Factory  
226-351 ชุดวชิาการจดัการผลิตภาพแบบบูรณาการ  5((4)-3-8) 
 Module : Integrated Productivity Management  
226-361 ทกัษะวศิวกรการผลิตมืออาชีพ   1(0-3-0) 
            Skills for Professional Manufacturing Engineer   
 

วิชาเลือกชีพ     18  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกรูปแบบการศึกษาซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก คือ    
1. ทางเลือกโครงงานวิศวกรรมการผลิต     
2. ทางเลือกสหกิจศึกษา      
      
  

ทางเลือกที่ 1 โครงงานวิศวกรรมการผลิต     12  หน่วยกิต 
226-362 การฝึกงาน                                     ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
            Practicum  
226-461 โครงงานวศิวกรรมการผลิต 1     3(0-15-0) 
             Manufacturing Engineering Project I  
226-462 โครงงานวศิวกรรมการผลิต 2     6(0-40-0) 
              Manufacturing Engineering Project II  
226-465 กรณีศึกษาและการเรียนรู้งานในอุตสาหกรรม     3((2)-3-4) 
              Case Study and Industrial Plant Visit   
 
ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา  12  หน่วยกิต 
226-463 สหกิจศึกษา 1  6(0-40-0) 
              Cooperative Education I  
 



226-464 สหกิจศึกษา 2  6(0-40-0) 
             Cooperative Education II   
วิชาชีพเลือก  ต้องเลือกเรียนใน 6 กลุ่มความรู้       6 หน่วยกิต 
กลุ่มที่ 1 ความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต    
226-313 เทคโนโลยกีารเช่ือมขั้นสูง   3((2)-3-4)  
   Advanced Welding Technology   
226-314 การออกแบบและผลิตแม่พมิพข์ึ้นรูปผลิตภณัฑย์าง  3((3)-0-6)  
   Rubber Product Design and Manufacturing   
226-315 หวัขอ้พเิศษวศิวกรรมการผลิต 1   3((x)-y-z)  
  Special Topics in Manufacturing Engineering I   
กลุ่มที่ 2 ความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย    
225-352 วศิวกรรมซ่อมบ ารุง   3((3)-0-6)  
  Maintenance Engineering   
226-322 การจดัการโลจิสติกส์และการขนถ่ายวสัดุ   3((3)-0-6)  
  Logistics Management and Material Handling   
226-323 การยศาสตร์และการศึกษางาน  3((3)-0-6)  
   Ergonomics and Work Study   
226-324 หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม   3((3)-0-6)  
   Industrial Robots   
226-325 การจดัการคลงัอจัฉริยะ   3((3)-0-6)  
   Smart Warehouse Management   
226-326 แมชชีนวชิัน่ส าหรับกระบวนการผลิต   3((3)-0-6)  
 Machine Vision for Manufacturing System   
226-327 ระบบขนถ่ายวสัดุอจัฉริยะ   3((3)-0-6)  
  Smart Material Handling System   
226-328 หวัขอ้พเิศษวศิวกรรมการผลิต 2   3((x)-y-z)  
  Special Topics in Manufacturing Engineering II   
กลุ่มที่ 3 ความรู้ด้านระบบคุณภาพ    
226-331 ระบบประกนัคุณภาพการผลิต  3((3)-0-6)  
 Quality Assurance System for Manufactuing   
226-332 การปรับปรุงคุณภาพการผลิต   3((3)-0-6)  
 Quality Improvement for Manufacturing  
  



226-333 หวัขอ้พเิศษวศิวกรรมการผลิต 3   3((x)-y-z)  
 Special Topics in Manufacturing Engineering III   
กลุ่มที่ 4 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน    
225-342 การวเิคราะห์และจดัการตน้ทุนในอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)  
 Industrial Cost Analysis and Management   
225-441 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)  
 Industrial Project Feasibility Study   
225-442 วศิวกรรมการเงินเบื้องตน้  3((3)-0-6)  
 Introduction to Financial Engineering   
226-341 หวัขอ้พเิศษวศิวกรรมการผลิต 4   3((x)-y-z)  
 Special Topics in Manufacturing Engineering IV   
กลุ่มที่ 5 ความรู้ด้านการจัดการการผลิต    
225-452 การจดัการธุรกิจส าหรับวศิวกรและการเป็นผูป้ระกอบการ 3((3)-0-6)  
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship   
226-352 การจดัการการผลิตและการเพิม่ผลผลิต  3((3)-0-6)  
 Manufacturing Management and Productivity   
226-353 การจดัการกระบวนการผลิตและการด าเนินงาน  3((3)-0-6)  
 Production and Operation Management   
226-354 การประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐใ์นกระบวนการผลิต  3((3)-0-6)  
 Artificial Intelligent Applications in Manufacturing Processes   
226-355 การจดัการโรงงานดิจิทลั  3((3)-0-6)  
 Digital Factory Management   
226-356 หวัขอ้พเิศษวศิวกรรมการผลิต 5   3((x)-y-z)  
 Special Topics in Manufacturing Engineering V   
กลุ่มที่ 6 ความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมการผลิต    
226-363 เทคนิคการจ าลองดว้ยคอมพวิเตอร์ส าหรับวศิวกรรมการผลิต 3((3)-0-6)  
 Computer Simulation Technique for Manufacturing Engineering   
226-364 การประยกุตใ์ช ้IoT ส าหรับโรงงานอจัริยะ   3((3)-0-6)  
 IoT Applications for Smart Factory   
226-365 การหาค่าที่เหมาะสมทางการผลิตโดยขั้นตอนวธีิเชิงพนัธุกรรม 3((3)-0-6)  
 Manufacturing Optimization by Genetic Algorithm 
226-366 หวัขอ้พเิศษวศิวกรรมการผลิต 6   3((x)-y-z)  
 Special Topics in Manufacturing Engineering VI      
 



3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

226-362 การฝึกงาน                                                                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practicum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
890-0xx สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  20(18-4-38) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื **   2((2)-0-4) 
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
226-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์ **  1((1)-0-2) 
226-101 แนะน าวศิวกรรมการผลิต 1((1)-0-2) 
226-102 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ 3((3)-0-6) 
226-103 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) 
226-104 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 
237-111 วสัดุวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
950-102  ชีวติที่ดี 3((3)-0-6) 
 รวม                                                                                  21(20-3-40) 
 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
    
 



ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
226-201 สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับวศิวกรรมการผลิต 3((3)-0-6) 
226-202 คณิตศาสตร์ส าหรับระบบควบคุมและการวเิคราะห์เชิงวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
226-203 พื้นฐานเคร่ืองจกัรกล 3((2)-3-4) 
226-211 ชุดวชิากระบวนการผลิต 5((3)-4-8) 
226-221 กฏหมาย ระบบงาน และความปลอดภยัภายในอุตสาหกรรม 2((2)-0-4) 
226-241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการตดัสินใจ 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
  รวม                                                                                  21(18-7-38)  
    
  
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
226-204 ชุดวชิาการออกแบบและเขียนแบบผลิตภณัฑด์ว้ยคอมพวิเตอร์ 5((4)-3-8) 
226-212 เทคโนโลยกีารขึ้นรูป 3((2)-3-4) 
226-213 วศิวกรรมเคร่ืองมือ 3((3)-0-6) 
226-231 การควบคุมและการจดัการคุณภาพการผลิต 3((3)-0-6) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 21(19-6-38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



ปีที่ 3 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนทางเลือกปกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั 2((2)-0-4) 
226-311 ชุดวชิาวศิวกรรมการตดัวสัดุและเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกล 5((4)-3-8) 
226-321 ชุดวชิาระบบการผลิตอตัโนมติัและการขนถ่ายวสัดุส าหรับโรงงานดิจิทลั 5((4)-3-8) 
226-351 ชุดวชิาการจดัการผลิตภาพแบบบูรณาการ 5((4)-3-8) 
22x-3xx วชิาเลือกชีพวศิวกรรมการผลิต 3((3)-0-6) 
  รวม                                                                                  20(17-9-34) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
226-312 การออกแบบเคร่ืองจกัรและวเิคราะห์เชิงวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
226-361 ทกัษะวศิวกรการผลิตมืออาชีพ 1(0-3-0) 
22x-3xx  วชิาเลือกชีพวศิวกรรมการผลิต 3((3)-0-6) 
388-100  สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
890-0xx  สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
xxx-xxx  สาระที่ 7 กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และกีฬา 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
  รวม                                                                                  21(20-3-40) 
 
ภาคฤดูร้อน 
226-362  การฝึกงาน                                                                                                   ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน โครงงานวิศวกรรมการผลิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
226-461 โครงงานวศิวกรรมการผลิต 1 3(0-15-0) 
226-465 กรณีศึกษาและการเรียนรู้งานในอุตสาหกรรม 3((2)-3-4) 
  รวม 6(2-18-4) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
226-462  โครงงานวศิวกรรมการผลิต 2 6(0-40-0) 
  รวม 6(0-40-0) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ภาคการศึกษาที่ 1    
226-463 สหกิจศึกษา 1  6(0-40-0)  
  รวม 6(0-40-0) 
   
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
226-464 สหกิจศึกษา 2  6(0-40-0) 
  รวม 6(0-40-0) 
 
 
 
 



  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วธิีการสอน 

กลยุทธ์/วธิีการวดั

และ 

การประเมนิผล 

PLO1 ประยุกต์ใช้หลกัการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
แกปั้ญหาทางวิศวกรรมการผลิตท่ีซบัซอ้นส าหรับอุตสาหกรรมภาคใตแ้ละประเทศ 
1.1 ระบุความตอ้งการเชิงเทคนิคและขอ้จ ากดัของปัญหาหรืองานออกแบบ 
1.2 สร้างความสัมพนัธ์ของแนวทางการแกไ้ขปัญหาหรืองานออกแบบดว้ยแบบจ าลอง
ท่ีหลากหลาย 
1.3 ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
ในการแกไ้ขปัญหางานวิศวกรรมท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทางวิศวกรรมในเชิงลึก 

1. การบรรยาย
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
3. กรณีศึกษา
4. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน

1. การสอบขอ้เขียน
2. ประเมินจาก
กรณีศึกษา
3. ประเมินผลงาน/
โคงงาน/การแก้ไข
ปัญหา

PLO2 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางวิศวกรรมสมยัใหม่ เพ่ือแกปั้ญหาทางวิศวกรรมหรือสร้าง
นวตักรรม แบบบูรณาการกบัศาสตร์ต่างๆ 
2.1 ออกแบบงานทางวิศวกรรมการผลิตโดยค านึงถึงปัจจัยด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.2 สร้างตน้แบบช้ินงานโดยใชเ้ทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมสมยัใหม่ 

1. การบรรยาย
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
3. กรณีศึกษา
4. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน

1. ประเมินจาก
คุณภาพของช้ินงาน
ตน้แบบ
2. ประเมินจากผล
การออกแบบงาน

PLO3 ด าเนินการทดลองหรือปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห์และแปล
ความหมายขอ้มูล และสรุปผลการทดลองหรือปฏิบติัการตามหลกัการทางวิศวกรรม 
3.1 พฒันาและด าเนินการทดลองหรือปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.2 วิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองหรือปฏิบติัการได ้
3.3 สรุปผลการทดลองหรือปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลกัการทางวิศวกรรม 

1. การลงปฏิบติัการ
2. การท ารายงาน
3. การเรียน รู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

1. ประเมินผลจาก
รายงานปฏิบติัการ
2. ประเมินจากการ
สอบปากเปล่า

PLO4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ 
ควบคุม และบริหารจดัการในระบบการผลิต 
4.1 ประยกุต์ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบส าหรับการออกแบบและ
วิเคราะห์ช้ินงานหรือผลิตภณัฑ ์
4.2 ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบระบบการผลิต 
4.3 ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์ด้วยเคร่ืองมือทาง
วิศวกรรม 
4.4 ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหารจดัการระบบการผลิต 

1. การเรียน รู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
2. การเรียน รู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
3. การน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การแกไ้ขปัญหา

1. ประเมินจากการ
ใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2. ประเมินผลงาน/
โครงงาน/การแกไ้ข
ปัญหา

PLO5 ออกแบบนวตักรรมทางวิศวกรรมการผลิต ท่ีสามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
หรือการยืน่ขออนุสิทธิบตัร 

1. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
2. การเรียน รู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน

1. การท าโครงงาน
วิศวกรรมการผลิต
2. การท าโครงงาน
ในสถาน
ประกอบการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการวดั

และ 

การประเมนิผล 
3. จดัท าเอกสารการ
ขออนุสิทธิบตัร 
4. เอกสารรับรอง
ก า ร น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน ์

PLO6 แสวงหาความรู้ใหม่ และพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวิต โดยใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสม 
6.1 หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลทางวิชาการท่ีน่าเช่ือถือในหัวขอ้หรือปัญหาท่ีก าหนด 
6.2 จบัประเด็นท่ีส าคญัของโจทยปั์ญหาโดยวิธีการน าเสนอหรือการเขียนรายงานทาง
เทคนิคสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

1. การศึกษาคน้ความ
ดว้ยตวัเอง 
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. Flipped Classroom 

1. สักเกตพฤติกรรม
ระหว่างการท า
กิจกรรม 
2 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก
รายงาน 

PLO7 แสดงออกถึงความมีน ้ าใจ ช่วยเหลือสังคม และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

1. การเรียนรู้ในพ้ืนท่ี
จริง/การศึกษา
ภาคสนาม 
2. ก ารเรียน รู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

1. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการท า
กิจกรรม 
2 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก
วิธีการแกไ้ขปัญหา 

PLO8 ท างานดา้นวิศวกรรมการผลิต โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานทาง
วิชาชีพ 
8.1 ปฏิบติังานทางวิศวกรรมการผลิตโดยค านึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
8.2 ปฏิบติังานทางวิศวกรรมโดยค านึงถึงความปลอดภยั สุขอนามยั และสวสัดิภาพของ
สาธารณชน ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มและสาธารณสมบติั 

1. กรณีศึกษาดา้น
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ
วิศวกร 
2. การท าโครงการ
ศึกษาวิจยั 
3. การบรรยายพิเศษ/
การสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ 
4. การเรียนรู้ในพ้ืนท่ี
จ ริ ง / ก า ร ศึ ก ษ า
ภาคสนาม 

1. สังเกตพฤติกรรม
ในการปฏิบติัตาม
กฎ ระเบียบและ
ขอ้บงัคบั 
2. ประเมินจากการ
ตรงเวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้
ขั้นเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดเวลาท่ี
มอบหมายและการ
เขา้ร่วมกิจกรรม 
3. ประเมินจาก
ความรับผดิชอบ
งานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
4. ประเมินจาก
คุณภาพของงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
5. ประเมินจาก
กรณีศึกษา การอภิ
ปายดา้นความรู้และ
ความรับผดิชอบ 
6. ผลการประเมิน
จากการฝึกงาน/สห
กิจ /โครงงานจาก
สถานประกอบการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการวดั

และ 

การประเมนิผล 
ท่ี นั ก ศึ ก ษ า เข้ า
ปฏิบติังาน 

PLO9 ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การน าเสนองาน และการอธิบาย
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเขา้ใจง่าย เพ่ือการท างานในระดบัสากล 
9.1 เขียนรายงานท่ีจดัองคป์ระกอบเป็นอยา่งดีและอ่านเขา้ใจง่าย 
9.2 น าเสนอผลงานปากเปล่าไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูฟั้ง 
9.3 ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารทั้งการอ่าน การเขียน และการพูด ในการท างานทัว่ไป
ได ้

1. ก าร ให้ น า เส น อ
ผลงานในชั้นเรียน 
2. การน าเสนอผลงาน
เป็นภาษาองักฤษ 
3 .  ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบติัการ 

ประ เมิ น จ าก ก าร
ร า ย ง า น / ก า ร
น าเสนอปากเปล่า 
 

PLO10 ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งในฐานะสมาชิกและผูน้ าของกลุ่ม เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ วางแผนงาน ด าเนินงานจนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก  าหนด 
10.1 แสดงถึงการเป็นผูมี้ภาวะผูน้ าเม่ือไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูน้ าของกลุ่ม 
10.2 สร้างสภาพแวดลอ้มการท างานร่วมกนัท่ีดีภายในกลุ่ม 
10.3 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการของกลุ่ม 
10.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการท างานให้ไดผ้ลตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ท่ีก  าหนดไว ้

1. มอบหมายงานกลุ่ม 
2. การก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีภายในกลุ่ม 
3 .  ก า ร ฝึ ก ง าน /ท า
โค ร ง งาน ในส ถ าน
ประกอบการ/สหกิจ
ศึกษา 

1 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก
ผลงานของกลุ่มและ
ผ ล ง า น ข อ ง
นักศึกษาในกลุ่มท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้
ท  างาน 
2. ประเมินตนเอง 
และประเมินซ่ึงกัน
และกนั (Peer) 
3 . ใช้แ ฟ้ มส ะส ม
งาน (Portfolio) 
4. สังเกตพฤติกรรม
ในการเรียน 
5. ผลการประเมิน
จ า ก ก า ร ฝึ ก ง า น
หรือสหกิจ 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลติ 

ก. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
สำระท่ี 1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102   ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) 

The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดบับุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับ
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable development; an 
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 
(หมายเหตุ : การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน) 

226-001   ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
Benefit of Mankinds 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 

หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 

understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind 

388-100   สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
Health for All 

หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จ าลอง
ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองต้นของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวยั แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 



 Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; 
common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health 
promotion; first aid 
(หมายเหตุ : การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์: G,P,F)  
       G (Distinction)  หมายความวา่    ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 
      P (Pass)           หมายความวา่    ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้
      F (Fail)            หมายความวา่    ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก 
 
สำระท่ี 2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 
895-001    พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรม 
 Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society 
 
950-102   ชีวิตท่ีดี 2((2)-0-4) 
 Happy and Peaceful Life 
 ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวิต การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลาย การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการส่ือสารและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคใ์นสังคมพหุลกัษณ์ 
 Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and 
variousness; teamwork; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple 
pattern society 
 
142-239   ศิลปะกำรด ำเนินชีวิต 3((3)-0-6) 
 Art of Living 
 ศิลปะการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข การเขา้ใจตนเอง เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์และเขา้ใจผูอ่ื้น การ
เปิดโลกทศัน์ในการท าความเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างการส่ือสารและการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ การจดัการชีวิตการปรับตวัรับมือกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
โดยมีพื้นฐานจากสติและจิตใจท่ีแขง็แรง  
 The art of living a fulfilled life; self-awareness and understanding of human nature and other 
people; opening one’s view towards the world, processing and embracing the differences; communication 



skills and creative problem solving skills for peaceful co-existence; life management and adaptation to the 
moving environment on a good basis of consciousness and healthy mind 
 
สำระท่ี 3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
001-103    ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร  1((1)-0-2) 

  Idea to Entrepreneurship 
 การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
สำระท่ี 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทันและกำรรู้ดิจิทัล 
142-121  โลกแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
 The Future Earth 
 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละ
สังคมยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาโลก ปัญหาสังคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
 Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human life and modern 
society in 21st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment; global 
and social problems; drawbacks of the advancement 
 
142-225   ปัจจัยท่ี 5 2((2)-0-4) 
 The 5th need 
 ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยุคดิจิทลั กลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกับส่ือสังคม 
แอปพลิเคชนัส่ือสังคม ส่ือสังคมในยคุดิจิทลัเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และ
โทษของส่ือสังคม พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
 The importance and influence of social media in digital age; age groups of each generation and 
social media; social media applications; social media in digital age for education and educational 
entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime act and information privacy 
 
 
 
 



200-103   ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love 
 สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนั สถานการณ์การใชน้ ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูล
ฝอย วิธีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
 Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in 
community; current situation of water usage and impact from daily life; current situation of air pollution 
and solid waste; natural resources and pollution management 
 
200-107    กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล 2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life 
 แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่, แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม่ , การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด, หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรม
ประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication 
technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program applications 
for 21st century skills 
 
315-201    ชีวิตแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลงังาน
สะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information 
technology for living in the future; artificial intelligence 
 
345-104    รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภยั ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยุกตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวด์
คอมพิวต้ิง เพื่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; 
practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
 



472-113   ดำบสองคม 2((2)-0-4) 
 Black and White 
 ตระหนักและรู้เท่าทันส่ือสังคมในยุคดิจิตอล เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากส่ือดิจิตอลเพื่อ
สร้างสรรคส์ังคม และรู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิตอล 
 Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using social 
media; understand the disadvantage from using social media 
 
472-115  ฉันต้องรอด 2((2)-0-4) 
 Survival 101 
 เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
แตกต่างกัน เช่น ภยัธรรมชาติ แผ่นดินไหว น ้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกนัตนเอง
จากภยัใกลต้วั และน าเอาความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different situations 
such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-defensive to protect from 
crime; and apply the knowledge in daily life 
 
820-100    รักษ์โลก รักษ์เรำ 2((2)-0-4) 
 Save Earth Save Us 
 หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและยัง่ยนื 
 Concept for creative, sustainable, and environmentally friendly living, survival, and adaptation 
in the changing environment, science and technology, and society including environmental awareness 
raising with up-to-date edutainment for young generation 
 
สำระท่ี 5 กำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
142-124   กำรแก้ปัญหำแบบสร้ำงสรรค์ 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving 
 ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา 
อัลกอริทึม การคิดเพื่อการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมุมมองต่างๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เทจ็จริง ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ 



 Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem solving 
steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with algorithm; critical 
thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, understanding the sources of 
information, evidences, facts, validity and reliability 
 
142-129    คิดไปข้ำงหน้ำ 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking 
 การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยั การ
ค้นหาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
เช่ือมโยง  และการสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การเพิ่มมูลค่า 
 Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent 
thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical analysis; relating and 
creating things; value adding 
 
315-202    กำรคิดกบักำรใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
 นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล 
การใหเ้หตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 
322-100   ค ำนวณศิลป์ 2((2)-0-4) 

 The Art of Computing 
 คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบ้ียค่ารายปี การ
รวบรวมและจดัการขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
 Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection 
and management data; introduction to data analysis and presentation 
 
472-114   กบนอกกะลำ  2((2)-0-4) 
 Creative Thinking 
 ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง 
แผนผงัความคิด การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 



 Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  
 
472-118   เงินในกระเป๋ำ 2((2)-0-4) 
 Pocket Money 
 ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
 The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target 
effectively; calculation of saving for emergency case 
 
895-010    กำรคิดกบัพฤติกรรมพยำกรณ์ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior prediction 
 
895-011   กำรคิดเพ่ือสร้ำงสุข 2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity 
 ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข ความคิด
เชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสัมพนัธ์ และการประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน 
 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive 
thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and 
working 
 
895-012   กำรคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 
 Positive Thinking 
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทกัษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของ
การมีชีวิต 
 Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 
 
 
 



สำระท่ี 6 ภำษำและกำรส่ือสำร 
890-001   สรรสำระภำษำองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Essential English 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพื้นฐาน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
 Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, 
speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 

890-002   ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
 Everyday English 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจบัใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
 

890-003   ภำษำองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
 English on the Go 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและ
การตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 
 

890-004   ภำษำองักฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยุคดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 
reading texts through speaking and writing 
 

890-005   ภำษำองักฤษเชิงวิชำกำร 2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวิจารณญาณ 



 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
 
สำระท่ี 7 สุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
061-001   ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
 General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance; basic Thai 
dance movements; Thai dance performances 
 
142-135   พบัเพยีบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
 Paper Craft 
 การฝึกศิลปะประดิษฐ์ดว้ยกระดาษ การตดั การพบั การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ 
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
 
142-136   ป้ันดินให้เป็นดำว 1((1)-0-2) 
 Sculpture 
 การสร้างงานป้ันโดยใชว้สัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่ น เรียนรู้การใชว้สัดุ
และเคร่ืองมือต่างๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภยั การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการอภิปราย การ
พิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวิต ความรู้พื้นฐานดา้นงานป้ันเพื่อต่อ
ยอดต่อไป 
 Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; Learning how 
to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and Criticizing sculpture works 
through reading and discussion; Examining geometric, abstract and organic forms. Fundamentals of 
sculpture program 
 
142-137   ใครๆ กว็ำดได้ 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน กางลงแสงเงา การ
วาดรูปร่างมนุษย ์

Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; human 
figures 



142-138   มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics 
 การศึกษาประวติัศาสตร์,ลกัษณะ,องคป์ระกอบ,ผูป้ระพนัธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพฒันาทกัษะ
การฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก 
 Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, musical 
elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music perception skills and 
representative musical compositions 
 
142-139   ท่องโลกศิลปะ 1(1-0-2) 
 Through The World of Art 
 ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
 
142-234   โลกสวย  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful 
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพื้นฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลงัของ
ทศันคติบวก การเรียนรู้และซึบซบัความสวยงามของชีวิตผา่นงานศิลปะ ผา่นธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรียด์า้น
ต่างๆ พฒันาการดา้นอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ  การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
 Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive attitude; 
feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic creations; getting to know 
yourself and others through expressive art; stress release and relaxation through different types of arts; 
searching for inspiration and spirit; peaceful co-existence 
 
142-237    ดีไซน์เนอร์ชุดด ำ 1(1-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires 
 วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกบัวิถีชีวิตประจ าวนั 
 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily basis 
 
 
 
 



340-162   สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
 แสง สี และเงา; การจดัองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม; 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพื่อการส่ือสาร  
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography 
for communication 
 
472-116   ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น  1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric 
 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยู่
ภายในทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรม เช่น การลงพื้นท่ีในทอ้งถ่ินเพื่อแลกเปล่ียนพูดคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
 Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local 
people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders 
 
472-117   สุขภำพดี ชีวีมีสุข  1((1)-0-2) 
 Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
 การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใชปั้จจยัเบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและคงไวซ่ึ้งความมี
สุขภาพดี ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของ
การกีฬาการออกก าลงักายสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความส าคญัของการมีความสุข และ 
นิสัยการกินดีอยูดี่ 
 Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping healthy; 
the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness improve relationships 
among individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating habits 
 
895-020   ขิมไทย 1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
 ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิม
ไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice; playing Song Chan or moderate 
rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
 



895-021   ร้อง เล่น เต้นร ำ 1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
 เพลงพื้นบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพื้นบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลง
เตน้ร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, 
Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 
895-022   จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ 
กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic 
traditional Thai music 
 
895-023   กตีำร์  1((1)-0-2) 
 Guitar 
 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
 
895-024   อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele 
 อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
 
895-025   ฮำร์โมนิกำ  1((1)-0-2) 
 Harmonica 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของ   
ฮาร์โมนิกา เพลงสมยันิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music 
 



895-026   ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์
และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the 
film and drama 
 
895-027   อรรถรสภำษำไทย 1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 
 ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงด งาม การส่ือความหมายได้ตาม
วตัถุประสงค ์
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as 
intended 
 
895-028   กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
 วาดเส้นจากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเส้น 
 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 
895-030   ว่ำยน ้ำ 1((1)-0-2) 
 Swimming 
 การเคล่ือนไหวกบัว่ายน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมวา่ยน ้าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 
895-031   เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the 
health and social skills needed in everyday life 
 



895-032   บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball 
 สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบ้ืองต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
 
895-033   กรีฑำ 1((1)-0-2) 
 Track and Field 
 การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-034   ลลีำศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance 
 การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance activities 
for health promotion and social skills in daily life 
 
895-035   เปตอง 1((1)-0-2) 
 Petanque 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to enhance 
the health and social skills needed in everyday life 
 
895-036   ค่ำยพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของ
ค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม การน าไปใช้ 



 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; 
camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills 
 
895-037   แบดมินตัน  1((1)-0-2) 
 Badminton 
 การเคล่ือนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-038   เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
 Table Tennis 
 กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
 
895-039   กำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพ 1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 
 วตัถุประสงค ์คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลงักาย สรีรวิทยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย การน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; 
criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
 
รำยวิชำเลือก 
890-010   กำรพฒันำทักษะกำรเขียนภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเช่ือมประโยคและ
เคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีถูกตอ้ง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 



 Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence connectors 
and punctuation, coherence, and the writing process 
 
890-011  อ่ำนได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 
 Reading All Around 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การฝึกอ่านจากส่ือส่ิงท่ีพิมพท่ี์เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น ส่ือจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่น
พบั โบรชวัร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ ์อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นตน้  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ 
เช่น การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศพัท์ การใชป้ระสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การ
ท าความเขา้ใจกบัจุดประสงค์ผูเ้ขียน เป็นตน้ การพฒันาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศยัหลกัคิดจาก
สถานการณ์ในชีวิตจริง 
 Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, brochures, 
advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; using a variety of reading 
techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown words, using background 
knowledge, working out a writer’s purpose etc.; improving critical reading based on real-life situations 
 
890-012   เทคนิคพชิิตกำรอ่ำน  2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัค า วลี ประโยค ย่อหนา้ และขอ้ความแบบต่าง ๆ การอ่านเพื่อ
หารายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความท่ีซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพฒันาอัตรา
ความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวสัดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
 Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading different 
types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the hidden messages; 
techniques for improving reading speed and practicing reading from different types of reading materials 
 
890-013   อ่ำนงำนเขียนเชิงวิชำกำรส ำรำญใจ 2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 



 การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพื่อความเขา้ใจในการอ่าน การพฒันา
ทกัษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพิ่มพูนค าศพัทท์างวิชาการและการสรุปยอ่เน้ือหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
 The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing academic 
reading skills; building academic vocabulary and making notes from academic texts 
 
890-014    ฝึกส ำเนียงผ่ำนเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
 English Pronunciation through Songs 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การออกเสียงพยญัชนะและสระในภาษาองักฤษ เสียงพยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ย การเนน้เสียง
ในระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงท่ี เป็นปัญหาของคนไทย การเพิ่มพูนวงศัพท์และส านวนภาษาใน
ภาษาองักฤษ การฝึกและการพฒันาทกัษะดา้นการฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษโดยใชเ้พลงภาษาองักฤษ
เป็นส่ือ 
 Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word stress; linking 
sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and expressions; practicing and 
improving listening skills and pronunciation through English songs 
 
890-015   ไวยำกรณ์องักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวิตจริง  2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษในบริบท ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบ หนา้ท่ีทาง
ภาษาและความหมาย การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชส่ื้อสารเนน้ทกัษะการอ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms and 
functions as well as their meanings; application of what has been learned to communicate with emphasis 
on reading and writing skills 
 
890-020   กำรสนทนำภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
 English Conversation 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 



 การสร้างความตระหนกัรู้ถึงลกัษณะการด าเนินบทสนทนาและหนา้ท่ีของภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการ
สนทนาในชีวิตประจ าวนั การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ไปในบริบททางปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ การพฒันา
ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Raising awareness of organizational features of conversation and functions of conversational 
English in everyday life; making small talk in English in different interactional contexts; developing 
essential English conversation skills for everyday social interaction 
 
890-021  ฟังแล้วพูดภำษำองักฤษ  2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการส่ือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผูพู้ดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีไดฟั้ง 
 Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career settings, 
and communication in various situations by speakers with variety of English accents; responding orally to 
oral inputs 
 
890-022   กำรน ำเสนอและกำรพูดในท่ีสำธำรณะเป็นภำษำองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมขอ้มูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูล การเตรียมและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ การพูดในท่ีสาธารณะ 
 Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and 
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
 
890-023   กำรเรียนรู้ภำษำองักฤษผ่ำนทำงวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
 Learning English Through Cultures 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ รับทราบขอ้มูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี แนวคิด ความเช่ือ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม
ประเพณีทั้งของไทยและชาติต่าง ๆ 



 Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other cultures: 
customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 
 
890-024   รังสรรค์หนังส้ันภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพฒันาเคา้โครงเร่ือง
และเคา้โครงตวัละคร การส่ือสารดว้ยขอ้ความผา่นบทภาพยนตร์ 
 Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development and character 
outline; communicating messages through film scripts 
 
890-025   ทักษะกำรเรียนภำษำองักฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเร่ืองเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบนัทึก
ย่อขอ้ความจากการฟังบรรยาย ทกัษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค  าถาม การตอบ
ค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 
 A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; note-taking from 
lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to questions, expressing 
opinions; oral presentation techniques 
 
890-026   บูรณำกำรอ่ำนเขียนภำษำองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การอ่านเพื่อความเขา้ใจ การตีความและสังเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั การ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response to the 
reading materials 
 
 



890-030   กำรส่ือสำรภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ 2((2)-0-4) 
 English Communication for Business 
 เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมี
คะแนน O-NET มากกวา่ 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทกัษะการส่ือสาร การใชภ้าษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศพัท์ การเจรจาต่อรอง การ
สนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค  าศัพท์ท่ีเหมาะสมใน
สถานการณ์ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย 
 Communication skills; spoken & written English in the business context; telephoning; verbal 
negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate terminology use for various 
business situations 
 
890-031  ภำษำองักฤษในที่ท ำงำน 2((2)-0-4) 
 English in the Workplace 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดส่ือสารในท่ีท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การ
ตอ้นรับแขก การโทรศพัท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอขอ้มูล การเขียนเชิงธุรกิจ และ
ทกัษะเพื่อการสมคัรงาน 
 Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing, listening, 
and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, telephoning and writing email, 
presenting information, business writing; and job application skills 
 
890-032   ภำษำองักฤษส ำหรับนักท่องเท่ียว 2((2)-0-4) 
 English for Travelers 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 ภาษาและทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียว การเตรียมตวัส าหรับการเดินทาง การจดั
โปรแกรมท่องเท่ียว ทกัษะการเอาตวัรอดส าหรับนักท่องเท่ียว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาท
ส าหรับนกัท่องเท่ียว 
 Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning itinerary; 
survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
 
 



890-033  ภำษำองักฤษส ำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การโตต้อบทางธุรกิจเป็นภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ การส่ือสารด้วยการ
เขียนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
 English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written communication 
through online social media 
 
890-040  กำรเขียนเพ่ือกำรสมัครงำน  2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 ศพัทแ์ละส านวนเพื่อการสมคัรงาน ประกาศรับสมคัรงาน การหางาน การกรอกใบสมคัรงาน การ
เขียนประวติัยอ่และจดหมายสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ 
 Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling out a job 
application form; writing a resume and a job application letter; online job application 
 
890-041  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรสัมภำษณ์งำน 2((2)-0-4) 
 English for Job Interview 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการสัมภาษณ์งาน ศพัท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออก
เสียงระดบัค าและระดบัประโยค ทกัษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและ
อีเมลข์อบคุณ 
 Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation at word and 
sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you letter and e-mail 
 
890-050   แปลสิกูเกลิ  2((2)-0-4) 
 Google Translate Me 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 



 ความหมายของการแปล หน้าท่ีของภาษา ความส าคญัของการแปล คุณสมบติันกัแปล ทฤษฎีการ
แปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกบัวฒันธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
 Definition of translation; language functions; the importance of translation, translators’ qualities; 
translation theories; types of translation; translation processes; translation and culture; technical translation 
 
890-060   ภำษำองักฤษตลอดเวลำ  2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตวัย่อและค าบรรยายภาษาองักฤษในการผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ทางส่ือ
สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ส่ือภาษาองักฤษท่ีเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ การเลือกใชท้รัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชน์ต่อผู ้ใชง้าน และการ
ผลิตส่ือภาษาองักฤษเพื่อเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์โดยสะทอ้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the production of 
content to be published on social media; the analysis of content in English published on social media; the 
social media etiquette; the selection of creative and constructive online learning resources and the 
production of content in English that reflects social responsibility on social media 
 
890-061  ภำษำองักฤษเพ่ือกำรรู้เท่ำทันส่ือดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในส่ือดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและ
ความหมายของสารในส่ือ หลกัและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการบูรณาการสารจากส่ือดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเน้ือหาและ การส่ือสารดว้ย
ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนดว้ยภาษาองักฤษ 
 The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning of 
messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; transferring 
information integrated from different types of digital media, the ability in producing content and 
communicating through listening, speaking, reading and writing in English 
  
 
 



890-070   พชิิตข้อสอบภำษำองักฤษเพ่ือกำรท ำงำน 2((2)-0-4) 
 Winning English Test for  
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การทบทวนและเพิ่มความรู้และทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการท าขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการ
ท างาน การสร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยุทธ์การท าขอ้สอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional English test; 
getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 
 
890-071  พชิิตข้อสอบภำษำองักฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ  2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Higher Studies 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มำแล้ว หรือมี
คะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 การทบทวนและเพิ่มความรู้และทักษะภาษาองักฤษส าหรับขอ้สอบภาษาองักฤษมาตรฐานเพื่อ
การศึกษาต่อ การสร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การท าขอ้สอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English standardized test 
for study purposes; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 
 
891-010   ภำษำญ่ีปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4 
 Basic Japanese 
 ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้าง
ภาษาญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้ ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบ้ืองตน้ 
 Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic Japanese 
structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
 
891-011   สนทนำภำษำญ่ีปุ่นในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in Daily Life 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำญ่ีปุ่นเบื้องต้นมำก่อน หรือตำมควำมเห็นชอบ
ของสำขำวิชำ/ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนและประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ทักษะการฟัง และการพู ดภาษาญ่ีปุ่ น การ
แลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีก าหนด 
 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and speaking skills; 
exchanging information; expressing opinions on given topics 



891-012   สนทนำภำษำญ่ีปุ่นในท่ีท ำงำน  2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in the Workplace 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำญ่ีปุ่นเบื้องต้นมำก่อน หรือตำมควำมเห็นชอบ
ของสำขำวิชำ/ผู้สอน 
 ค าศพัท์ ส านวนท่ีใช้ในท่ีท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในการท างาน ทกัษะการฟัง 
และการพูดในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมการท างานในองคก์รญ่ีปุ่ น 
 Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work situations; listening 
and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese organizations 
 
891-020   ภำษำจีนเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
 Basic Chinese 
 สัทอกัษรจีน อกัษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาจีนเพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวนั 
 Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; Chinese cultures in daily life 
 
891-021   สนทนำภำษำจีนในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำจีนเบื้องต้นมำก่อน หรือตำมควำมเห็นชอบของ
สำขำวิชำ/ผู้สอน 
 ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้กบัผูอ่ื้นใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in provided 
situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided situations 
 
891-022   สนทนำภำษำจีนในท่ีท ำงำน  2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in the Workplace 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำจีนเบื้องต้นมำก่อน หรือตำมควำมเห็นชอบของ
สำขำวิชำ/ผู้สอน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน  ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and writing in 
provided situations; Chinese cultures in various situations 



891-030   ภำษำมลำยูเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
 Basic Malay 
 ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พื้นฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายเูพื่อใชส่ื้อสารใน
ชีวิตประจ าวนั วฒันธรรมท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing 
Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 
 
891-031   สนทนำภำษำมลำยูในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำมลำยูเบื้องต้นมำก่อน หรือตำมควำมเห็นชอบ
ของสำขำวิชำ/ผู้สอน 
 ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้กบัผูอ่ื้นใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมมลายเูพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in provided 
situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 
 
891-032   สนทนำภำษำมลำยูเพ่ือกำรท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำมลำยูเบื้องต้นมำก่อน หรือตำมควำมเห็นชอบ
ของสำขำวิชำ/ผู้สอน 
 ทกัษะการส่ือสารภาษามลายูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในสถานการณ์ท่ีก าหนด  ทกัษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียน วฒันธรรมมลายท่ีูสอดแทรกในบริบทการท่องเท่ียว 
 Malay communication skills in provided situation about tourism industry; listening, speaking, 
reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 
 
891-033   ภำษำมลำยูกลำงส ำหรับสัตวแพทย์  2((2)-0-4) 
 Standard Malay for Veterinary Students 
 หลกัการใชภ้าษามลายมูาตรฐาน เนน้ทกัษะการฟังและพูด ค าศพัท ์ส านวนและประโยคภาษามลายู
ในการซกัประวติัสัตวป่์วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจา้ของสัตว ์
 Principles of standard Malay emphasizing on listening and speaking skills; vocabulary and 
expressions for animal symptom inquiry; using standard Malay to explain animal treatment 
 
 



891-034   ภำษำมลำยูถิ่นส ำหรับสัตวแพทย์  2((2)-0-4) 
 Malay Dialect for Veterinary Students 
 หลกัการใชภ้าษามลายูถ่ิน เนน้ทกัษะการพูดและฟัง การใชค้  า ส านวน และประโยคภาษามลายูใน
การซกัประวติัสัตวป่์วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจา้ของสัตว์ 
 Principles of Malay dialect emphasizing on listening and speaking skills; vocabulary and 
expressions for animal symptom inquiry; using Malay dialect to explain animal treatment 
 
891-040  ภำษำเกำหลเีบื้องต้น  2((2)-0-4) 
 Basic Korean 
 อกัษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา
เกาหลีเพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวนั 
 Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, speaking, 
reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily life 
 
891-041   สนทนำภำษำเกำหลใีนชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำเกำหลีเบื้องต้นมำก่อน หรือตำมควำมเห็นชอบ
ของสำขำวิชำ/ผู้สอน 
 ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองตน้กบัผูอ่ื้นใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมเกาหลีเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in provided 
situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 
 
891-042   สนทนำภำษำเกำหลใีนท่ีท ำงำน 2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace 
 เหมำะส ำหรับผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำเกำหลีเบื้องต้นมำก่อน หรือตำมควำมเห็นชอบ
ของสำขำวิชำ/ผู้สอน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน  ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and writing in 
provided situations; Korean cultures in various situations  
 
 



891-050   ภำษำเยอรมันเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
 Basic German 
 ศพัท์ ไวยากรณ์เยอรมนัขั้นพื้นฐานเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การออกเสียงภาษาเยอรมนั 
ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมนัขั้นพื้นฐาน 
 Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German pronunciation; 
basic German listening, speaking, reading, and writing skills 
 
895-040   จิตวิทยำควำมรัก 2((2)-0-4) 
 Psychology of Love 
 จิตวิทยาเบ้ืองตน้  ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
สามเหล่ียมของความรัก ความผกูพนั 
 General psychology; love and affection; personal space; interpersonal relationship; triangular of 
love; attachment 
 
895-041   ปรัชญำจริยะ  2((2)-0-4) 
 Ethical Philosophy 
 แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนกัปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์
และศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กบัปัญหาในปัจจุบนั 
 Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; ethics and sciences; 
ethical theories; ethical theories and contemporary issues 
 
895-042   ศิลปะกำรส่ือสำรภำษำไทยในศตวรรษที่ 21 2((2)-0-4) 
 Art of communication in Thai language in the 21st century 
 ศิลปะการส่ือสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทนัส่ือและสารในศตวรรษท่ี 21 ทั้งการส่ือสารมวลชน 
และการส่ือสารผา่นสังคมส่ือสารออนไลน์ 
 Art of communication in the Thai language and media literacy in the 2 1 st century mass 
communication and online communication through social media 
 
895-043   กำรใช้ภำษำไทย 2((2)-0-4) 
 Thai Usage 
 การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม หลกัการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
 Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading, and writing 
 



895-044   ภำษำไทยร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
 Contemporary Thai Language 
 ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมยัประเภทต่างๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา 
อินเทอร์เน็ต 
 Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in newspapers, 
advertisements, and the Internet 
 
895-045   ทักษะกำรส่ือสำร  2((2)-0-4) 
 Communication Skills 
 วจันภาษาและอวจันภาษาในการส่ือสาร การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร การน าเสนอ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 
 Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving presentations; 
academic report writing 
 

895-046   ควำมคิดและกำรส่ือสำร 2((2)-0-4) 
 Thoughts and Communication 
 ความคิดเชิงตรรกะ การล าดบัความคิด การจบัประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคิดดว้ย
เหตุผล 
 Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; conveying ideas 
through reason 
 

895-047   ประวัติศำสตร์ในภำพยนตร์  2((2)-0-4) 
 History in Movies 
 ศึกษาประวติัศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคลา้ยคลึงหรือความแตกต่าง 
การน าเสนอเร่ืองราวในภาพยนตร์ 
 Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and differences; 
presenting film stories 
 

895-048   กำรรวำดเส้นและระบำยสี 2((2)-0-4) 
 Drawing and Painting 
 หลกัการวาดเส้น องคป์ระกอบทศันศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบติัวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่าง ๆ 
เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 
 Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing and painting 
different shapes; drawing and painting techniques 



895-049  ศิลปะกบัควำมสุข  2((2)-0-4) 
 Art for Happiness 
 คุณค่าของศิลปะ การช่ืนชมความงาม ฝึกปฏิบติัการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ การประยกุตใ์ช้
ศิลปะในชีวิตประจ าวนั เพื่อการผอ่นคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different shapes; 
application of art in daily life for relaxing and enhancing learning 
 
895-050  ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society 
 รูปลกัษณ์ ความสุนทรีย ์บริบทของศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม ความเหมือนและความต่างของ
ศิลปะบนความหลากหลายวฒันธรรม 
 Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and differences of art in 
multicultural society 
 
895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture 
 ศิลปวฒันธรรมในสังคมร่วมสมยั ผลกระทบและคุณค่าท่ีมีต่อสังคมไทย ศิลปวฒันธรรมในเป็น
ประเด็นใหม่ ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new issues on arts 
and culture 
 
895-054   กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท่องเท่ียวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
 Learning through Backpacking Trips 
 รูปแบบการใชเ้วลาว่างเพื่อนนัทนาการและแนวคิดการท่องเท่ียว การใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหา
แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว การจดัการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง 
 Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for tourism information 
search; backpacking trips 
 
895-055   ตะลุยแดนมรดกโลก  2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey 
 ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา การท่องเท่ียวในแหล่งมรดกโลก 
 History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 
 



895-056   สงขลำศึกษำ  2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies 
 ศึกษาประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรม และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ ่
 History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and major tourist 
attractions of Songkhla and Hat Yai City 
 
895-057   ดนตรีไทย 2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music 
 ประวติัดนตรีไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย
และลกัษณะการประสมวงดนตรีไทย จงัหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทย 
 History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; types of Thai 
musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; practice of Thai musical 
instruments 
 
895-058  สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
 Thai Music Art 
 ความเช่ือ ประเพณีไหวค้รู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบนัทึกโนต้และการ
ฝึกปฏิบติัดนตรีไทย 
 Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; techniques; recording 
of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 
 
895-059   ดนตรีตะวันตก  2((2)-0-4) 
 Western Music 
 ก าเนิดของดนตรีตะวนัตก ประวติัความเป็นมาของดนตรีตะวนัตกในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน 
ลกัษณะการผสมวงดนตรีตะวนัตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตะวนัตกตามถนดั
ได ้
 Origins of Western music; history and development of Western music in different periods; 
characteristics of the arrangement of Western music; types of music; mastery of one selected Western 
instrument 
 
 
 



895-060   กำรพลศึกษำและนันทนำกำร  2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation 
 ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และส่ิงแวด
ลอมในยุคโลกาภิวตัน์กบัการพลศึกษาและนนัทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนนัทนาการไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of life, society and 
environment of globalization with physical education and recreation; the choice of physical education and 
recreation activities to use in daily life 
 
895-061  ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4) 
 Fit and Firm 
 ดชันีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลกัษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพการควบคุม
น ้าหนกั และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food, weight control; and 
physical activities for health 
 
895-062   ลดเวลำนั่ง เพิม่เวลำยืน  2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle 
 พฤติกรรมเนือยน่ิง การขยบัเคล่ือนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมกบัเพศและ
วยั ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพื่อปรับเปล่ียนอิริยาบถในชีวิตประจ าวนั ให้ห่างไกล
พฤติกรรมเนือยน่ิง 
 Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities appropriate to gender and 
age; adaptation of physical activities to suit everyday life to stay away from sedentary behavior 
 
895-063  อ้วนได้กผ็อมได้  2((2)-0-4) 
 Fat to Fit 
 โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน ้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน สร้างแรงบันดาลใจ ตั้ งเป้าหมายในการลดน ้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลงักาย 
โภชนาการเพื่อสุขภาพ 
 Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing inspiration, targeting 
weight loss; program of exercise and healthy food 
 
 



895-070  ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
 การคิด การบริหารชีวิต และการจดัการอย่างรู้เท่าทนั การเปล่ียนแปลงสังคมไทยและกระแสสังคม
โลก วิถีไทยกบัพหุวฒัธรรม การมีจิตสาธารณะทางส่ิงแวดลอ้ม การด ารงชีวิตบนพื้นฐานจริยธรรม 
 Thinking; life management; perceiving and managing changes in Thai society and the world; 
Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the environment; ethical living 
 
895-052  กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์* 2((2)-0-4) 
 Creative Tourism 
 ศึกษาหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์สร้างส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์วางแผนและน าเสนอแผนการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
 Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; creating public media; 
planning and presenting creative tourism programs 
 
895-053   กำรท่องเท่ียวเชิงจิตอำสำ*  2((2)-0-4) 
 Volunteer tourism 
 แนวคิดการท่องเท่ียวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิต
อาสา และพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวจิตอาสา 
 Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering activities and 
developing volunteer tourism activities 
 
315-103   ควำมรู้ท่ัวไปทำงด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 2((2)-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 
 กระบวนการสร้างสรรค์ คุม้ครองและใช้ประโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 
 Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible for 
intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property in economic, socio and 
industrial developments 
 
 
 



348-103  กำรประยุกต์นำโนเทคโนโลยี   2((2)-0-4) 
 Applied nanotechnology 
 ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโน
เทคโนโลยีทางดา้นสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย ์การประยุกตน์าโนเทคโนโลยทีางดา้นอาหารและ
เกษตรกรรม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง การประยุกต์นาโน
เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม การสืบคน้การประยุกตน์าโนเทคโนโลยี ความปลอดภยัทางดา้นนาโน
เทคโนโลยแีละความตระหนกัความเป็นพิษทางนาโนเทคโนโลยี 
 Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-applications for Health, 
pharmaceutical and medical; nano-applications for food and agriculture; nano-applications for production 
industrials and logistics; nano-applications for energy and environment; nano-applications for electronics, 
Information technology (IT) and engineering; exploration of applied nanotechnology and pitching for 
nanotechnology startup; nano-safety and awareness of nanotoxicology 
 
340- 103  วิทยำศำสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต 2((2)-0-4) 
 (Applied Science for Life) 
 การประยุกตใ์ชวิ้ทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ รู้ทนัสารเคมีผลิตภณัฑใ์นชีวิตประจ าวนัจาก
ฟอสซิลสู่เช้ือเพลิง รักษโ์ลก รักชีวิตรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ นิวเคลียร์พลงังานในอนาตค 
 Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily life products, from 
fossils to fuels, save world save life and save environment and nuclear; the future energy 
 
340-151  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
 Science and Technology in Daily Life 
 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ย่อโลกไวใ้นมือด้วยการ
ส่ือสารและโทรคมนาคม รู้ทนัสภาพอากาศดว้ยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพื้นท่ีดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และจากตน้ยางสู่ผลิตภณัฑย์าง 
 Application of science and technology in daily life: bring the world into hand with 
communication and telecommunication, weather forecast with meteorology, go everywhere with 
geographic information system and from rubber tree to rubber products 
 
 
 
 



332-100  กุญแจไขธรรมชำติ 2((2)-0-4) 
 Key to Nature 
 ปรากฏการณ์รอบตวัเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและทดลอง
เสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดยอ่ย 
 Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual demonstrations 
and experiments; science and technology; mini science project 
 
336-214  กนิดี ชีวิตดี 2((2)-0-4) 
 Smart Eating and Being Healthy 
 อาหารดี อาหารหลกั 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร น ้าสะอาด การออกก าลงักาย การ
พกัผอ่น อาหารท่ีควรเล่ียง อาหารขยะ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 
 Good food, five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean water; exercise; rest; 
avoided food, junk food, alcoholic beverages 
 
336-215  ชีวิตปลอดภัยจำกสำรพษิ   2((2)-0-4) 
 Safety Life from Toxic Substances 
 สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจดัการกบัสารพิษ สารพิษใกลต้วั กล่องโฟมใส่อาหาร น ้ ายา
ลบค าผิด น ้ ายาท าความสะอาดสุขภณัฑ ์น ้ ายาถูพื้น สารเคมีก าจดัแมลง สารเสพติด บุหร่ี สุรา พืชมีพิษ สัตวมี์
พิษ มลพิษน ้าและอากาศคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic substances; common 
toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor scourers, insecticides; drug and 
substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous and venomous animal; water and air 
pollution; electromagnetic wave 
 
336-216   ยำและสุขภำพ 2((2)-0-4) 
 Drug and Health 
 ยา ยาสามญัประจ าบา้น ยาท่ีใชเ้ม่ือเป็นหวดั ยาถ่ายยาระบาย ยาแกท้อ้งเสีย ยาตา้นการติดเช้ือ ยาแก้
ปวดอกัเสบ ยาท าแผล วคัซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เคร่ืองส าอาง ความผิดปกติดา้นการ
นอน ปัญหาจากการใชย้า การแพย้า ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and laxatives, 
antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound antiseptics; vaccines; 
vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; problems of drug use; drug allergy; 
drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 



874-192   กฎหมำยเพ่ือกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน   2((2)-0-4) 
 Law relating to Occupations and Everyday Life 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายและกระบวนบงัคบัใชก้ฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย ์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน  
 General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws relating to 
occupations and business - labour law, business law, taxation law,  law on public health and medical 
liability, information and technology law, intellectual property law, environmental law, laws relating to 
ASEAN 
 
874-193  ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกบักฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 2((2)-0-4 
 General Principles of Law and Judicial Process  
 กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวนั 
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของ
กฎหมายในฐานะท่ีเป็นขอ้บงัคบัของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป กฎหมายท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต หลกันิติรัฐและหลกั
นิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจ าวนั
 Law and social justice; importance of justice administration in daily life; Concepts, principles 
and definition of the administration of civil justice, criminal justice and administrative justice; meaning of 
law as regulations of the society and the nation; relation between law and other relating disciplines; basic 
knowledge about general laws; the essential laws for daily life; the principle of Rechtsstaat (legal state) 
and the rule of law; alternative justice and problems which occur in the administration of justice in daily 
life 
 
874-194  ภำษีอำกรกบัชีวิต  2((2)-0-4) 
 Taxation and Life 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจ าวนั แนวคิดและหลกัการพื้นฐานการจดัเก็บภาษี
อากร ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพหรือการ
ประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การ
วางแผนภาษีอากรเพื่อการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  
 Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of taxation, natural 
persons, juristic persons, and other units tax burden relating to occupations and business -  personal income 



tax, corporate income tax, value added tax and specific business tax; tax planning for living with social 
responsibility 
 
874-195  สิทธิมนุษยชนกบัควำมเป็นพลเมือง  2((2)-0-4) 
            Human Rights and Citizenship 
 แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพฒันาของสิทธิมนุษยชนระดบัสากลและสังคมไทย  มโน
ทศัน์เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน นโยบายการพฒันาของรัฐท่ีส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมมาภิบาล ประเด็น
ปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวฒัน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าว  
 Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international aspects and 
Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the developmental public policies that affect 
human rights; the concept of moral, ethical, and social responsibility of government personnel; behaving 
according to good governance; ethical issues in globalization, the impact of social; ethical and moral 
development, and the laws relating to such issues 
 
001-131  สุขภำวะกำยและจิต   2((2)-0-4) 
 Healthy  Body  and  Mind 
  สุขภาวะแบบองคร์วม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกบั
การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองคร์วม  
 Holistic health; physical and mental health care; strengthening emotional quotient; art and the 
holistic health promotion 
 
190-404  ธรรมชำติบ ำบัด  2((2)-0-4) 
          (Natural Therapy) 
 ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบดั การใช้หลกัและวิธีทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความ
เขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และผูอ่ื้น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบดัโรค การรักษาโรคโดย
การใช้ความร้อน ความเยน็ แสงแดด เคร่ืองหอม เคร่ืองด่ืมสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลงั
กาย การฝึกสมาธิและจิตบ าบดั การส่งเสริมสุขภาพจิต พลงัชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม และศาสนากับการด ารงชีวิต 
การด ารงชีวิตอย่างเข้าใจและใส่ใจ เพื่อให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความเช่ือ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคม 
 Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of natural therapy for 
understanding and appreciating oneself and others in health promotion and cure; use of coldness, hotness, 



sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, meditation, and psychotherapy based on 
concept of nature cure; promotion of mental health, vital energy, environment, and religion and life living; 
and living harmoniously with nature, environment, belief, and culture of society as well as strengthening 
the civic value of society 
 
001-101   อำเซียนศึกษำ 2((2)-0-4) 
            ASEAN Studies 
 ประชำคมอำเซียน พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กำรเมืองและควำมมั่นคงในอำเซียน ควำมร่วมมือ
ภำยใต้ประชำคมอำเซียน อำเซียนในบริบทโลกและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 
 ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration in 
ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 
 
142-111   ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ*  2((2)-0-4) 
  English Booster 
 เทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง หลกัไวยากรณ์เบ้ืองตน้  ประเภทของค า การประสมค า 
หลกัการออกเสียงและการออกเสียงสูงต ่า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท าความเขา้ใจประเด็นหลกัและ
การหาขอ้มูลรายละเอียด บทสนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคค าถาม การตอบค าถาม ประโยคท่ีสามารถ
น าไปใชง้านไดแ้ละส านวนต่าง การเขียนภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้งตามหลกัพื้นฐาน โครงสร้างประโยคอยา่งง่าย 
การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ การใชค้  าเช่ือมอย่างง่าย วงศ์ค  าศพัทใ์นหลากหลาย
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั  
 Self-learning techniques; fundamental grammar; part of speech; spelling; pronunciation and 
intonation; reading and listening techniques; understanding the main idea and identifying specific 
information; basic conversation; making questions; answering questions; functional language and idioms; 
basic English writing; simple sentence structure; punctuation; capitalization; using simple conjunctions; 
vocabulary related to daily life 
 
142-112  องักฤษออนแอร์* 2((2)-0-4) 
 English On Air 
 ภาษาองักฤษออนแอร์ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร การพฒันาทกัษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน 
โดยเนน้ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดบัสูงต่อไป การฟังเพื่อน าไปใชใ้นการพูด การอภิปราย การขยาย
ความ การจดบนัทึก การจบัใจความส าคญั การสรุปขอ้มูลจากการฟัง การฟังเพื่อฝึกตีความ การพูดเชิงเล่า
เร่ืองและอธิบาย การแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ ให้ค  าแนะน า การบรรยายผูค้น สถานท่ีและกิจกรรม
ต่างๆ การพูดในท่ีสาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ เพื่อจบัใจความส าคญั การอ่านผ่านๆ เพื่อหา



ขอ้มูลเฉพาะ การคาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพื่อการเขียน การ
เขียนยอ่หนา้และเรียงความใหถู้กตอ้งตามหลกัโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอดความ 
 English for communication; all-skills development: listening, speaking ,reading and writing, 
emphasizing on the necessary skills for higher education; listening tasks as a basis of speaking; discussion 
and extension; note-taking; identifying main points and summarizing information from listening texts; 
listening for inferences; narrative and explanatory speaking: giving opinions, suggestions and advices, 
describing people, places and activities; public speaking; reading strategies: skimming for main ideas, 
scanning for specific information, guessing meaning from context, making inferences from written texts, 
reading for writing; writing well-constructed paragraphs and compositions, summarizing, paraphrasing 
information 
 
142-115  ภำษำองักฤษส ำหรับพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ* 1((1)-0-2) 
 English for Basic IT 
 องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดา้นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์  เวบ็ไซต ์อินเทอร์เน็ตและการด าเนินการ
ออนไลน์ต่างๆ ส่ือประสม ส่ือสังคมส าหรับธุรกิจ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ และอ่ืนๆ 
 English vocabulary, functional language and jargons related to information technology industry; 
computer, hardware and software, website, internet and online transactions, multimedia, enterprise social 
media, e-commerce, etc 
 
142-116  องักฤษจริตจะก้ำน* 1((1)-0-2) 
 English Pronunciation 
 การออกเสียงภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเนน้เสียง ส าเนียงภาษาองักฤษ 
 English pronunciation and articulation; intonation; stress; different accents of English 
 
142-211  องักฤษกนัทุกวัน*  2((2)-0-4) 
 English Everyday 
 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวนั ภาษาองักฤษแบบทั่วไป การพฒันาทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั บทสนทนาภาษาองักฤษ ค าศพัท์เฉพาะในสถานการณ์
ต่างๆ การฝึกทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการเพื่อน าไปใช้ในการเรียน การฟังเพื่อวตัถุประสงค์ทางวิชาการ 
การอภิปรายและการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใชภ้าษาองักฤษ การอ่านภาษาองักฤษจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การ
เขียนเชิงวิชาการและการเขียนในชีวิตประจ าวนั 



 English for Daily Life General English; all-skills improvement: listening, speaking, reading and 
writing for different situations in daily life; conversation in English; vocabulary for different situations; 
academic English to apply in classrooms; listening for academic purposes; discussion and presentation in 
English; reading in English from different sources; academic writing and writing English in daily life    
 
142-212   ภำษำองักฤษเพ่ือกำรพฒันำปัจเจกบุคคล* 2((1)-2-3) 
 English for Personality Development 
 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน้ือหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ท่ีหลากหลาย เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โลกและส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคล เป็นตน้  
การเรียนรู้ภาษาผ่านเน้ือหาและการเรียนรู้เน้ือหาผ่านภาษาเพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษและพฒันา
ความเป็นปัจเจกบุคคลควบคู่กนัไป 
 Content-obligatory language and content-compatible language from a variety of topics such as 
personality development, morality, ethics, Earth and environment, cultures, interpersonal skills, etc.; 
learning language through content and vice versa in order to develop language skills and each individual 
personality simultaneously 
 
142-214  ภำษำส่ือและศิลปะกำรเล่ำเร่ือง* 1((1)-0-2) 
 Media Language and Art of Storytelling 
 ภาษาองักฤษและศพัทเ์ฉพาะส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมการผลิตส่ือ เช่น การเขียนข่าว การ
โฆษณา ส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ การประชาสัมพนัธ์  การแสดง เป็นตน้ ศาสตร์และศิลปะแห่งการเล่าเร่ือง การ
เล่าเร่ืองใหมี้ประสิทธิภาพ จบัใจผูฟั้งและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 English language, expressions and specific vocabulary for media production industry such as 
news writing, advertising, radio broadcasting and television, public relation, plays and performances, etc.; 
science and art of storytelling: effective storytelling to gain audience’s interest and to reach target group 
 
142-224  ส่ือสร้ำงสรรค์ส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร* 1((1)-0-2) 
 Creative Medias for Academic Presentation 
 ประเภทของส่ือเพื่อน าเสนอทางวิชาการ: โฆษณา ภาพเคล่ือนไหว เกมคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย ภาพ
และขอ้มูลดิบ การน าเสนอทางวิชาการและสภาพแวดลอ้ม การน าเสนอขอ้มูลทางเทคนิค โทรศพัท์มือถือ
และอุปกรณ์ ส่ือโตต้อบ เทคโนโลยเีสมือนจริงเพื่อการน าเสนอ การป้องกนัขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของ
ส่ือเพื่อการน าเสนอ ทรัพยากรดิจิทลัและเคร่ืองมือ การผลิตและเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์ 
 Types of media for academic presentation: advertising, animation, computer games, photo, 
picture and raw data; academic presentation and environments; presenting technical information; mobile 



and devices; interactive medias; reality technologies for presentation; information protection and privacy 
of medias for presentation; digital resources and tools; creative media production and technologies 
 
142-226  กำรออกแบบกำรน ำเสนอแบบสร้ำงสรรค์ส ำหรับกำรประชุมวิชำกำรและกำรส่ือสำร*   1((1)-0-2) 
        Creative Presentation Design for Conference and Communication 
 ประเภทของงานน าเสนอ เน้ือหาและการออกแบบ โครงร่างและล าดับเร่ือง การน าเสนอท่ีดี 
ส่วนผสมในงานน าเสนอ คลงัแม่แบบ คุณสมบติัของภาพ พื้นผิวและพื้นหลงั ภาพและการสะทอ้นอารมณ์  
การออกแบบเคา้โครงการน าเสนอ แนวโนม้การน าเสนอในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะการน าเสนอ 
 Types of presentation for conference and communication; content and design; outline and plots; 
well-designed presentation; ingredients of presentation; stock of template; features of images; textures and 
backgrounds; visuals and emotional appeal; presentation layout design; 2 1 st century presentation trends; 
presentation skills 
 
142-227  ท ำเงินด้วย Youtube* 1((1)-0-2) 
 Youtube Marketing and Viral Videography 
 อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube ก าหนดขอบเขตของส่ือดิจิทลั สร้าง Youtube Channel ของ
ตนเอง กฏระเบียบขอ้บงัคบับน Youtube ลิขสิทธ์ิระดบันานาชาติและสัญญาอนุญาตการใชส่ื้อ  
การสร้างวิดิโอไวรัลและการสร้างเน้ือหาบนส่ือดิจิทลั 
 Youtube Vlog industry; Developing a digital landscape; creating Youtube channel; Youtube 
rules and regulations; international copyright and common creative ammendments; creating viral videos 
and developing the digital content 
 
142-228  กำรออกแบบผลติภัณฑ์และกำรสร้ำงแบรนด์* 1((1)-0-2) 
 Basic (Product Design Branding 
 กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ี มีคุณภาพ มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น 
ด้วยราคาท่ีจูงใจ ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้ นลง การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อายุการใชง้านของผลิตภณัฑ์ท่ีสั้นลง การน าเสนอและการสร้างแบรนด์ให้ผลิตภณัฑใ์ห้ไดม้า
ซ่ึงผลส าเร็จของรายได ้
 Process of product design and development; creating quality products; enhanced capabilities, 
attractive prices, compressed production time; Rapidly changing technologies; computer-based 
technology; shorter product life cycles; presenting and branding products; achieving successful income 
 
 



142-229  กำรจัดกำรส่ือโฆษณำออนไลน์*  1((1)-0-2) 
        Online Advertising Management 
 โฆษณาบนกูเกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกวา้งระดบัโลก ศกัยภาพของบริษทักูเกิล ศกัยภาพใน
การสร้างส่ือโฆษณาบน กูเกิล ท่ีรองรับการปรับแต่งใหเ้ขา้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีต่างกนัได ้
 Google adword; significant global advertising platform; capabilities of Google company; Google 
adword providing highly customizable advertising in any computer device 
 
142-238  ตะลอนทัวร์* 2((2)-0-4) 
  Learn to Roam 
 ท่องเท่ียวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผนท่องเท่ียวต่างประเทศ การขอพาสปอร์ต การขอ   
วีซ่า วีซ่าประเภทต่างๆ การ เตรียมเอกสารท่ีจ าเป็น การหาขอ้มูลท่ีพกั เกร็ดความรู้ส าหรับผูท่ี้เดินทางคนเดียว 
ความรู้สึกสับสนต่อวฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคย (Culture Shock) และการตระหนกัรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม (Cultural 
Awareness) ภาษาท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับนักท่องเท่ียว การเตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
วิธีการรับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินเม่ืออยูต่่างประเทศ 
 Travel and living abroad; planning an international trip; getting a passport; getting a visa; types 
of visa; preparing necessary documents; finding accommodations; tips for solo travellers; culture shock 
and cultural awareness; useful language for travelers; preparing yourself for living abroad; how to deal 
with an emergency case abroad 
 
*จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ 
 
ข. หมวดวิชำเฉพำะ 
1. กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer   
 อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชนัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชนั การประยกุต์
ของอนุพนัธ์ ปริพนัธ์ของฟังกช์นั การประยกุตข์องปริพนัธ์ 
 Mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; derivatives of functions; 
applications of derivatives; integration of functions; application of integrals 
 
 
 
 



200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer   
 หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนท่ี งานและโมเมนต์ อนุภาคและ
วตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 
 Units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work and moment; particles 
and rigid bodies; energy and momentum 
 
200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer   
 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศกร สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของ
ของแข็ง ของไหล และก๊าซ กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพนัธ์ ปฎิกิริยาเคมีและสมดดุล กรด-
เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 
 Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, fluid and gas; gas law; law of 
mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; thermodynamics 
 
226-102 คณิตศำสตร์ส ำหรับคอมพวิเตอร์ช่วยในกำรออกแบบ 3((3)-0-6) 
 Mathematics for Computer Aided Design  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร  
 ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส เมทริกซ์ ปริพนัธ์ตามเส้นและปริพนัธ์ตามผิว สมการเชิง 
อนุพนัธ์สามัญเชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย ระบบพิกัดเชิงขั้ว การเปล่ียน
ระนาบ โปรเจ๊กชัน่ การสร้างเส้นโคง้และพื้นผิว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 
 Multiple integrals; vector calculus; matrix; line integrals and surface integrals; linear ordinary 
differential equations with variable coefficients; polar coordinate system; transformation fo the plane; 
projection; curve and surface curvatures; computer programming for basic mathematical problem solving 
 
226-104 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1(0-3-0) 
 Fundamental Chemistry Laboratory  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร  
 ความไม่แน่นอนในการชัง่และตวง การหาค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณ
ดว้ยการไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลาย อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า การ
วิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออนหมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 



 Uncertainty of measurement; pH measurements and quantitative analysis by titration; 
thermochemistry; colligative properties of solutions; rate of reactions; electrochemistry; semimicro-
qualitative analysis of anions and group I cations 
 
226-202 คณิตศำสตร์ส ำหรับระบบควบคุมและกำรวิเครำะห์เชิงวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
 Mathematics for control systems and engineering analysis 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร  
 จ านวนเชิงซอ้น สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นอนัดบัท่ีสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวั  
การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ ระเบียบวิธีออยเลอร์ ระเบียบวิธีรุงเง-คุตตา การประยุกต์ใช้ส าหรับงาน
ระบบควบคุมและการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม วิธีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ขั้นสูง 
 Complex numbers; second order ordinary differential equations with constant coefficients; 
Partial differential equations; Laplace transforms; Fourier series; Euler’s method; Runge-Kutta method; 
Applications for control systems and engineering analysis; computer programming for advanced 
mathematical problem solving 
 
2. กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงด้ำนวิศวกรรม 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Into Engineering World   
 พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์และการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 
 Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 
 
200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering   
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบกาลงั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั 
การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 



 Electrostatics; magnetism; DC circuit analysis; voltage, current and power; basic electrical 
components; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; 
power factor correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to 
electric machinery; electric generators and motors; introduction to electrical instruments 
 
200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming   
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปรค่าคงท่ีตวัด าเนินการและนิพจน์ ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยุกตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวิศวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing 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; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high level programming language; programming practices 
 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing   
 ความส าคญัของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพ    
ออบลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดั การ
ก าหนดขนาดและรายละเอียดอ่ืน ๆ ในแบบงานเขียนแบบวิศวกรรม 
 The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, isometric drawings, orthographic 
drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning and descriptions in engineering drawing 
 
221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics I   
 แนวคิดและหลกัการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยก
แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง แผนภาพวตัถุอิสระ การ



วิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียดทาน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพื้นท่ี วงกลม
โมเมนตค์วามเฉ่ือยของโมห์ 
 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; friction; centres of gravity, 
centroids; moments of inertia of plane areas; Mohr's circle of moment of inertia 
 
226-103 อุณหพลศำสตร์และกำรถ่ำยเทควำมร้อน 3((3)-0-6) 
 Thermodynamic and Heat Transfer  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร  
 กฎขอ้ท่ีหน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร์ ฟังกช์ัน่ต่าง ๆ เชิงอุณหพลศาสตร์และการประยกุต ์งาน
และความร้อน สมบติัของสารบริสุทธ์ิ การหาค่าสมบติัทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่าง ๆ จากกราฟ ตาราง 
และสมการสถานะ วฏัจกัรคาร์โนท์ เอนโทรปี รูปแบบการถ่ายเทความร้อน การน า การพา การแผ่รังสี การ
ประยุกต์การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน การเดือดและการ
ควบแน่น 
 The first and the second laws of thermodynamic, thermodynamic functions and applications; 
work and heat; properties of pure substances; thermodynamic properties of substances from graphs and 
tables and equations of state; Carnot cycle; entropy; heat transfer model; conduction, convection, radiation; 
heat transfer applications; heat exchangers; heat transfer enhancement; condensation and boiling 
 
226-201 สถิติและควำมน่ำจะเป็นส ำหรับวิศวกรรมกำรผลติ 3((3)-0-6) 
 Statistics and Probability for Manufacturing Engineering   
 ลกัษณะสมบติัของขอ้มูลและการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าเป็น 
การแจกแจงของส่ิงตวัอยา่ง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง สหสัมพนัธ์ การออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมการผลิต 
 Properties of data and analysis; probability; random variable; probability distribution function; 
sampling distribution; estimation theory; test of hypothesis; analysis of variance; linear regression analysis; 
correlation; experimental design for manufacturing engineering 
 
 
 
 
 



226-203 พื้นฐำนเคร่ืองจักรกล 3((2)-3-6) 
 Fundamentals of Machinery  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1  
 การเคล่ือนท่ีของวตัถุเกร็ง การเคล่ือนท่ีสัมพทัธ์ การวิเคราะห์กลไก ความเคน้ ความเครียด กฎของ
ฮุค วงกลมของโมห์ การวิเคราะห์ความเคน้และความเครียดในวสัดุและช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล สมบติัของของ
ไหล ความดนัและการวดัแรงกระท าของวตัถุในของไหล การไหลแบบราบเรียบและป่ันป่วน การไหลในท่อ  
แรงเสียดทานและความดนัลดในท่อ การวดัอตัราการไหล ปฏิบติัการการวิเคราะห์กลไก การทดลองเร่ือง
คาน การไหลและความเสียดทานลดในท่อ การน าความร้อน การทดสอบแรงดึงและการโก่ง การวิเคราะห์ลูก
เบ้ียว การทดลองการสั่นสะเทือน การทดสอบป้ัมหอยโข่ง การทดสอบป้ัมแบบลูกสูบ การวดัอตัราการไหล 
 Kinematics of rigid bodies; relative motion; mechanism analysis; stress, strain, hooke’s law; 
Mohr’s circle; stress and strain analysis of material and mechine components; fluid properties; pressure 
and measurements of forces on rigied body in fluid; laminar flow and turbulent flow; flow inside pipe; 
frictions and pressure losses along pipe; flow measurement; Laboratory for mechanism Analysis, beam 
Experiment, flow and friction Loss in Pipe, conduction heat transfer, tension and bending test, cam 
analysis, vibration experiment, centrifugal pump test, piston pump test, flow measurement 
 
237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Engineering Materials   
 ศึกษาโครงสร้าง สมบติั กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม ไดแ้ก่ โลหะ พอลิ
เมอร์ เซรามิก วสัดุผสม วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ วสัดุอ่ืนๆ และเฟสไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวสัดุ การ
เส่ือมสภาพของวสัดุ 
 Study of structures, properties, production processes and applications of engineering materials 
i.e. metals, polymers, ceramics, composites, electronic materials, other materials phase diagrams; 
mechanical properties and materials degradation 
 
3. กลุ่มวิชำชีพ 
บังคับ 
226-101 แนะน ำวิศวกรรมกำรผลติ 1((1)-0-2) 
 Introduction to Manufacturing Engineering   
 แนะน าหลกัสูตรวิศวกรรมการผลิต ทักษะและองค์ความรู้เก่ียวกับวิศวกรรมการผลิต  เส้นทาง
อาชีพดา้นวิศวกรรมการผลิต การคิดเชิงนวตักรรม 
 Manufacturing curriculum introduction; skill and knowledge for manufacturing engineering; 
manufacturing engineering career path; innovative thinking 



226-204 ชุดวิชำกำรออกแบบและเขียนแบบผลติภัณฑ์ด้วยคอมพวิเตอร์ 5((4)-3-8) 
 Module : Computer Aided Product Design and Drawing  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 
                                                         226-102 คณิตศำสตร์ส ำหรับคอมพวิเตอร์ช่วยในกำรออกแบบ 
 แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ แบบจ าลองรูปพื้นผิวและรูปทรงตัน 
แบบจ าลองรูปช้ินส่วนประกอบ แบบงานช้ินส่วน ช้ินส่วนประกอบ ขนาดและความเท่ียงตรงในรูปแบบ
มาตรฐาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 
วิธีการออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงสร้างสรรค ์การหาความตอ้งการของลูกคา้ การก าหนดหน้าท่ีการท างาน การ
ออกแบบโครงสร้างผลิตภณัฑ์ การเลือกวสัดุและกรรมวิธีการผลิต เครืองมือช่วยในการออกแบบ เช่น การ
สืบคน้สิทธิบตัร ฐานขอ้มูลงานออกแบบ เป็นตน้ การออกแบบเพื่อผลิตและการประกอบ  การออกแบบเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เทคนิคการเลือกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อตดัสินใจ เช่น บา้นคุณภาพ เทคนิค AHP การวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์ เทคนิควิศวกรรมคู่ขนาน เทคนิควิศวกรรมยอ้นรอย ปฎิบติัการดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ โครงงานการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 Computer modelling in 2D and 3D; surface modeling; assembly modeling; geometric dimension 
and tolerance; technology for computer aided design; product design for industry 4 .0 , creative product 
design; identifying customer needs; product funtional requirements; product architecture; material and 
process selection; product development tools and techniques such as patent search; design for 
manufacturability and assembly; design for eco-friendly; product selection techniques for decision support 
such as house of quality, AHP, economic analysis, concurrent Engineering and reverse engineering; 
laboratory for computer aided deign; design project 
 
226-211 ชุดวิชำกระบวนกำรผลติ 5((3)-4-8) 
 Module : Manufacturing Processes)  
 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมการผลิต องค์ประกอบและปัจจยัการผลิต กรรมวิธีการผลิตท่ี
ส าคญั เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะ การตดัเฉือนวสัดุ การขึ้นรูปวสัดุผง การขึ้นรูปพลาสติก การ
เช่ือมแบบหลอมละลาย กระบวนการเช่ือมประสานแบบอ่ืนๆ กรรมวิธีทางความร้อน คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การผลิตเบ้ืองต้น คอมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเบ้ืองต้น การวดัละเอียดและมาตรวิทยา
เบ้ืองตน้ ปฏิบติัการการกลึงโลหะ การกดัโลหะ การไส การเจียระไน การควา้น การเจาะ การหล่อโลหะ การ
เช่ือมโลหะ การวดัละเอียดเชิงมิติ 
 Industrial manufacturing processes, manufacturing components and production factors; 
manufacturing processes such as foundry, metal forming, material cutting, powder forming, plastic 
forming, fusion welding, other types of welding, heat treatment; basic computer aided manufacturing, 



basic computer aided engineering analysis; basic precision measurement and metrology; laboratory for 
turning, milling, shaping, grinding, boring, dilling, casting, dimensional precision measurement 
 
226-212 เทคโนโลยีกำรขึน้รูป 3((2)-3-4) 
 Forming Technology   
 สมบติัวสัดุส าหรับการขึ้นรูปโลหะ ยาง และพลาสติก การขึ้นรูปโลหะแผ่น โลหะกอ้น พื้นฐาน
กระบวนการขึ้นรูปโลหะ การตีขึ้นรูป การรีด การดึงยืด การดึงขึ้นรูป การขึ้นรูปโลหะผง ยาง และพลาสติก 
การฉีดพลาสติก ปัจจยัและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งในการขึ้นรูปโลหะและกระบวนการฉีดพลาสติก การผลิต
แบบเพิ่มเน้ือวสัดุ ปฎิบติัการดา้นการขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปดว้ยการพิมพส์ามมิติ การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์การขึ้นรูปโลหะแผน่ การฉีดพลาสติก 
 Material properties for metal, rubber and plastic forming; sheet metal forming; bulk forming; 
fundamental of metal forming processes; forging, rolling, extrusion, drawing; powder metallurgy, rubber 
and plastic,  plastic injection processes; factors and tools involving metal forming and plastic injection 
processes; additive manufacturing; laboratory experiments in sheet metal forming, 3D printing, computer 
aided design for sheet metal forming, plastic injection processes 
 
226-213 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 3((3)-0-6) 
 Tool Engineering  
 รำยวิชำบังคับเรียนร่วม: 226-204 ชุดวิชำกำรออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 พื้นฐานเคร่ืองมือตดัวสัดุ อุปกรณ์ทางกลท่ีช่วยก าหนดต าแหน่งและจบัยึดช้ินงาน การค านวณ
เก่ียวกบัช้ินส่วนทางกลท่ีใชใ้นการส่งผ่านแรง เช่น ล่ิม ลูกเบ้ียว สกรู ทอกเกิล มาตรวดัและเคร่ืองมือวดั การ
สอบเทียบเคร่ืองมือวดั โครงงานการออกแบบอุปกรณ์ทางกลท่ีช่วยก าหนดต าแหน่งและจบัยดึช้ินงาน 
 Fundamental of machining tools; positioning and clamping devices; calculation for force 
transmission of mechanical components such as wedge, cam, screw, toggle; guage and measuring 
instruments; instrument calibration; project of jig and fixture design 
 
226-221 กฏหมำย ระบบงำน และควำมปลอดภัยภำยในอุตสำหกรรม 2((2)-0-4) 
 Law, Work System, and Safety in Manufacturing   
 ระบบงานในอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบญัญัติโรงงาน พระราชบัญญัติจด
ทะเบียนเคร่ืองจกัร พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย , ขั้นตอนทางกฎหมายในการตั้งโรงงาน กฎหมายแรงงาน
สัมพนัธ์  สวสัดิการสังคม  กฎหมายเก่ียวกบัการประกนัสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดการความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเส่ียง



อันตรายในการท างาน การปฐมพยาบาล การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการส่ิงแวดล้อมภายใน
อุตสาหกรรม ความรับผิดชอบขององคก์รต่อสังคม 
 Work systems for industry; engineering acts, factory acts, the machinery registration acts, 
hazardous substance acts; legal proceeding for establishing a factory; labor relations, labor welfare and 
social security laws; environmental and factory safety laws; principle of safety management system; 
hazard analysis and risk assessment; first aid; fire prevention and suppression; environmental management; 
corporate social responsibility 
 
226-231 กำรควบคุมและกำรจัดกำรคุณภำพกำรผลติ 3((3)-0-6) 
 Quality Control and Management for Manufacturing  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 226-201 สถิติและควำมน่ำจะเป็นส ำหรับวิศวกรรมกำรผลติ  
 ระบบคุณภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ สถิติท่ีใช้ในงานควบคุมคุณภาพ แผนการชักส่ิง
ตวัอยา่ง แผนภูมิควบคุมกระบวนการผลิต แนวความคิดเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพ เคร่ืองมือและระบบท่ี
สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ สถิติส าหรับการปรับปรุงคุณภาพ การบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร 
กระบวนการแกปั้ญหาคุณภาพ คิวซีสตอร่ี 
 Quality systems, quality cost analysis, statistics for quality control, sampling plan, control charts; 
quality improvement concepts, tools and systems for supporting quality improvement, statistics for quality 
improvement; total quality management; solving processes for quality problems; qc story 
 
226-241 เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมและกำรตัดสินใจ 2((2)-0-4) 
 Engineering Economy and Decision Making   
 หลกัการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารตน้ทุน แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต ค่าของเงินท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ค่าเส่ือมราคา การประเมินโครงการ การเปรียบเทียบและการเลือกทางเลือก 
มูลค่าปัจจุบนั มูลค่ารายปี อตัราผลตอบแทนภายในและอตัราผลตอบแทนภายนอก ผลประโยชน์ต่อเงิน
ลงทุน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ตน้ทุน โครงสร้างทางต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ ้มทุน การ
ทดแทนทรัพยสิ์น การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน 
 Fundamental of economics; cost management; concept of production cost; time value of money; 
depreciation; project evaluation; comparison and selection of present value, annual value; internal and 
external return rates; benefits of investment; financial analysis; cost analysis; cost structure; breakeven 
analysis; property replacement; decision making under risk and uncertainty 
 
 
 



226-311 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรตัดวัสดุและเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล 5((4)-3-8) 
 Module : Machining Engineering and Machinery Technology  
 กระบวนการตดัวสัดุ การค านวณและวิเคราะห์แรงในการตดั ความร้อนและอุณหภูมิในการตดั 
ความขรุขระของพื้นผิวการตดัและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสึกหรอและอายุการใช้งานใบมีดตดั เศรษฐศาสตร์
การตัด เทคโนโลยีการตัดวสัดุแบบดั้ งเดิมและสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์การตัดวสัดุ 
คอมพิ วเตอร์ช่วยในการผลิตและคอมพิ วเตอร์ช่ วยในการวางแผนกระบวนการผลิต การเขียน
โปรแกรมควบคุมเชิงตวัเลขส าหรับควบคุมเคร่ืองจกัรอตัโนมติั การบูรณาการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในงาน
อุตสาหกรรม ปฎิบติัการด้านการศึกษาตวัแปรการตดัท่ีส่งผลต่อ แรงตดั อุณหภูมิมีดตดั ความขรุขระบน
ผิวช้ินงานท่ีถูกตัด การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข การควบคุมเคร่ืองจักรอัตโนมัติ ซีเอ็นซี การใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ช่วยในการผลิต การตดัวสัดุดว้ยเลเซอร์ 
 Machining; calculation and analysis of cutting forces, heat and temperature in cutting, surface 
roughness and involved factors; tool wear and tool life; economic of machining operations; conventional 
and modern machining technology; computer aided machining analysis; computer aided manufacturing 
and process planning; numerical control programming; automatic machine; computer integration in 
industry; laboratory for studying cutting factors effecting to cutting forces, tool temperature, surface 
roughness, numerical control programming, automatic mahince controller, CNC, computer aided 
manufacturing, laser cutting 
 
226-312 กำรออกแบบเคร่ืองจักรและวิเครำะห์เชิงวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
 Machining Engineering and Machinary Technology 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  226-202 คณิตศำสตร์ส ำหรับระบบควบคุมและกำรวิเครำะห์เชิงวิศวกรรม 
                                          226-203 พื้นฐำนเคร่ืองจักรกล 
                                          226-204 ชุดวิชำกำรออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในจ าลอง 
โครงสร้างเคร่ืองจกัร ระบบขบัเคล่ือนของเคร่ืองจกัร และกลไกของเคร่ืองจกัร ทฤษฏีการวิบติัในสภาวะสถิต
และสภาวะความลา้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม โครงงานออกแบบเคร่ืองจกัร
และวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 
 Concept design of industrial machines; computer aided simulation of machine structure, machine 
propulsion and machine mechanism; failure theory of static condition and fatigue condition; technologies 
of computer aided engineering analysis; machine design and engineering analysis project 
 
 
 



226-321 ชุดวิชำระบบกำรผลติอตัโนมัติและกำรขนถ่ำยวัสดุส ำหรับโรงงำนดิจิทัล 5((4)-3-8) 
 Module : Manufacturing Automation and Material Handling for Digital Factory 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
                                                                            226-202 คณิตศำสตร์ส ำหรับระบบควบคุมและกำรวิเครำะห์เชิงวิศวกรรม  
 พื้นฐานของเทคนิคการควบคุมและการประยุกตใ์ชง้าน การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟ้า 
การควบคุมดว้ยนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ การควบคุมแบบป้อนกลบัและผลการตอบสนองของระบบ  
การควบคุมเชิงตรรกะ ตวัตรวจรู้สัญญาณแบบอนาล็อก ไบนารี และดิจิตอล เคร่ืองจกัรควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงเลข ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอินเตอร์เน็ตสรรพส่ิง
ส าหรับงานอุตสาหกรรม ระบบการขนถ่ายวสัดุ อุปกรณ์การขนถ่ายวสัดุ หน่วยการขนถ่ายวสัดุ ระบบการขน
ถ่ายและการจดัเก็บวสัดุแบบอตัโนมติั การจดัการโรงงานดิจิทลั ความรู้พื้นฐานและองคป์ระกอบดา้นดิจิทลั
ภายในโรงงาน เทคโนโลยีผสมผสานเสมือนจริง แผนภาพกระแสขอ้มูลส าหรับโรงงานดิจิทลั กรณีศึกษา
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โครงงานการออกแบบระบบอตัโนมัติและการขนถ่ายวสัดุส าหรับโรงงาน
ดิจิทลั ปฏิบติัการการควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟ้า การควบคุมป้อนกลบั การควบคุมเชิงตรรกะ การ
โปรแกรมหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม การออกแบบระบบขนถ่ายวสัดุ การออกแบบโรงงานดิจิทลั 
 Fundamental of control techniques and their applications; mechanical control, electrical control, 
pneumatics control, hydraulics control; feedback control and its response; PLC; analog, binary, and digital 
sensors; CNC machine; flexible manufacturing system; industrial robots; industrial internet of things; 
material handling system, material handling equipment, unit loads, automated storage/retrieval systems 
(AS/RS); digital factory management, basic knowledge and components of digital factory, augmented 
reality technology, data flow diagram, industrial case study; project of manufacturing automation and 
material handling for digital factory; laboratory of mechanical control, electrical control, feedback control, 
PLC, industrial robot programming, material handling system design, digital factory design 
 
226-351 ชุดวิชำกำรจัดกำรผลติภำพแบบบูรณำกำร 5((4)-3-8) 
 Module : Integrated Productivity Management   
 ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การบริหารสินคา้คงคลงั การวางแผนทรัพยากรองคก์ร (อีอาร์
พี) การวิเคราะห์ตน้ทุนและก าไรในอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การจดัล าดบัการผลิต การจดัการซ่อม
บ ารุง การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน การค านวณเคร่ืองจกัรและก าลงัคน การจดัดุลสายงานการผลิต ผงัโรงงาน
และการวางผงัโรงงาน การขนถ่ายวสัดุ การจ าลองการวางแผนกระบวนการผลิตในโรงงาน แนวคิดดา้นการ
เพิ่มผลิตภาพ ความสามารถในการผลิต เทคนิคการเพิ่มผลผลิต ความสูญเปล่า 7 ประการในการกระบวนการ
ผลิต การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การศึกษาการท างาน เศรษฐศาสตร์การเคล่ือนไหว การใช้แผนภูมิและ
แผนผงัต่างๆ ในวิเคราะห์งาน การก าหนดเวลามาตรฐาน หลกัชีวกลศาสตร์ สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
การท างาน การออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ีท างานและจอภาพแสดงข่าวสารโดยอาศัยหลักการ



พื้นฐานทางการยศาสตร์ ระเบียบวิธีการวิจยัการด าเนินงาน หลกัการของโปรแกรมเชิงเส้นตรง วิธีซิมเพลกซ์
และทฤษฎีดูอาลิต้ี รูปแบบการขนส่ง กระบวนการตัดสินใจ ทฤษฎีเกมส์ รูปแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎี
แถวคอย โปรแกรมพลวตั การจ าลอง การบริหารโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหารจดัการ การเพิ่มผลิตภาพดว้ยเทคโนโลย ีIoT 
 Manufacturing system, forecasting techniques, inventory management, enterprise resource 
Planning (ERP), analysis of cost and profit in industry, production planning, scheduling, maintenance 
management; plant allocation, machine load and manpower calculation, assembly line balancing, material 
handling, simulation of manufacturing line in industry; productivity improvement concepts, production 
capacity, productivity techniques, 7  wastes of production process, continuous improvement; work study, 
motion economy, use of charts and diagrams for work activities analysis, standard time determination; 
biomechanics, working environments, tools and equipment design, workstation and workplace design, 
displays by ergonomics principle; operation research, linear programming, simplex method and duality 
theory, transportation model, decision making process, game theory, inventory modeling, queuing theory, 
dynamic programming, simulation; project management; supply chain management; computer software for 
management, IoT technology for productivity 
 
226-361 ทักษะวิศวกรกำรผลติมืออำชีพ 1(0-3-0) 
 Skills for Professional Manufacturing Engineer   
 การเตรียมความพร้อมการท างานในสถานประกอบการ แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ การ
วางแผนงานวิจยั ขอ้เสนอโครงงานส าหรับการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ การเขียนรายงาน การ
น าเสนองาน ทกัษะการใชง้านโปรแกรมส านกังาน ทกัษะการอ่าน เขียน และพูดภาษาองักฤษ 
 Work preparation; entrepreneurship; research planning; project proposal for industrial solving; 
report writing, oral presentation, skills of using office software; english skills in reading, writing, and 
speaking 
 
226-362 กำรฝึกงำน                                                                                                     ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
 Practicum  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 226-361 ทักษะวิศวกรกำรผลติมืออำชีพ  
 เง่ือนไข: เรียนผ่ำนรำยวิชำในหลกัสูตรวิศวกรรมกำรผลติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 70 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาท่ีมีสถานะชั้นปีท่ี 3 จะตอ้งผ่านการฝึกงานในต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมการผลิต 
ในองคก์รอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีภาควิชาเห็นชอบ เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 320 ชั่วโมง และผลการฝึกงานของนักศึกษาตอ้งผ่านการประเมินผลการฝึกงานตามระเบียบของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



 Students with third-year status are required to complete training of related manufacturing 
engineering in industrial organizations, at state enterprises, private enterprises, and other organizations 
which is obtained approval of department for 320  hours and the student performance will be evaluated by 
the evaluation procedure setting by the faculty of engineering 
 
เลือก 
ทำงเลือกที่ 1 โครงงำนวิศวกรรมกำรผลติ 
226-461 โครงงำนวิศวกรรมกำรผลติ 1 3(0-15-0) 
 Manufacturing Engineering Project I  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 226-361 ทักษะวิศวกรกำรผลติมืออำชีพ  
 ศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิศวกรรมการผลิต โดยการแนะน าของอาจารยผ์ูส้อน ก าหนดหัวขอ้
เร่ือง ท าการค้นควา้เอกสารหรือท าการทดลองเบ้ืองต้น และเขียนข้อเสนอโครงงานเสนอต่อภาควิชา 
ด าเนินการโครงงานเพื่อให้สามารถท าโครงงานเสร็จในวิชา 226-462 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2 ทั้งน้ี
นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงในการเข้าไปศึกษาในอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของชั่วโมงการท า
โครงงาน 
 Investigate selected manufacturing problems under the supervision department's faculty 
members; specify topic, literature reviews and/or preliminary studies, write the proposals, operate project 
to finish project in 2 2 6 -4 4 4  manufacturing engineering project II; In addition, students must have 5 0 
percentages of project hours in industry 
 
226-462 โครงงำนวิศวกรรมกำรผลติ 2 6(0-40-0) 
 Manufacturing Engineering Project II  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 226-461 โครงงำนวิศวกรรมกำรผลติ 1  
 นักศึกษาท าโครงงานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 226-461 ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
โครงงานท่ีท าอาจจะเป็น งานออกแบบและพฒันา งานผลิต หรืองานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางวิศวกรรม
การผลิต นักศึกษาจะตอ้งส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอโครงงานเม่ือส้ินภาคการศึกษา ทั้งน้ีนักศึกษา
จะตอ้งมีชัว่โมงในการเขา้ไปศึกษาในอุตสาหกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของชัว่โมงการท าโครงงาน 
 Continuation of 2 2 6 - 4 6 1 , students work on the selected manufacturing engineering project 
under the supervision of department's faculty members; the project may be design and development, 
fabricating, or any topics related to manufacturing engineering problems; students have to submit final 
reports and make oral presentation at the end of semester; In addition, students must have 50  percentages 
of project hours in industry 
 



226-465 กรณีศึกษำและกำรเรียนรู้งำนในอุตสำหกรรม 3((2)-3-4) 
 Case Study and Industrial Plant Visit   
 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารการผลิต กระบวนการผลิต ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบสนับสนุนการผลิต ในโรงงาน เช่น ระบบทางกล ระบบพลงังานความร้อน การระบาย
อากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบบ าบัด เป็นตน้ โครงงานกรณีศึกษาในระบบงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือชุมชนทางภาคใต ้
 Plant visit of selected industry, production management system, manufacturing process, 
infrastructure, and production support system such as mechanical system, heat power system, ventilation 
system, electrical system and treatment system; case study in industrial system or local communities in 
southern region 
 
ทำงเลือกที่ 2 สหกจิศึกษำ 
226-463 สหกจิศึกษำ 1 6(0-40-0) 
 Cooperative Education I 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 226-361 ทักษะวิศวกรกำรผลติมืออำชีพ  
 การศึกษาและฝึกงานเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพฒันา
ทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นกัศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา พฒันา
โครงงาน 1 โครงงาน การประเมินผลการท างานจะปฏิบติัโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ 
 Study and train as a full time staff of an approved workplace, establishment of a professional 
skill based on the integration of classroom theory and practical work experience, at least 16  weeks or one 
semester in the workplace, develop one project, evaluation carried out by both the project advisor and the 
entrepreneur 
 
226-464 สหกจิศึกษำ 2 6(0-40-0) 
 Cooperative Education II  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 226-463 สหกจิศึกษำ 1  
 นักศึกษาฝึกงานเสมือนพนักงานของสถานประกอบการต่อเน่ืองจากรายวิชา 226-463 นักศึกษา
จะตอ้งมีชัว่โมงการท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาค
การศึกษ และด าเนินการพฒันาโครงงานให้แลว้เสร็จ การประเมินผลการท างานจะปฏิบัติโดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ เม่ือส้ินสุดการฝึกงานนกัศึกษาตอ้งรายงานและจดัท ารายงานสรุปผล การ
ท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัสถานประกอบการ 



 Continuation of 226- 463 , study and train as a full time staff of an approved workplace at least 
16  weeks or one semester in the workplace, develop the completed project, evaluation carried out by both 
the project advisor and the entrepreneur, oral presentation and final report submission to the entrepreneur 
 
วิชำเลือกวิศวกรรมกำรผลติ ส ำหรับทั้ง 2 ทำงเลือก 
กลุ่มควำมรู้ด้ำนวัสดุและกระบวนกำรผลติ 
226-313 เทคโนโลยีกำรเช่ือมข้ันสูง 3((2)-3-4) 
 Advanced Welding Technology   
 พื้นฐานการเช่ือมประเภทต่างๆ เช่น การเช่ือมอาร์ค การเช่ือมโดยใช้แรงกด กรรมวิธีการเช่ือม
สมยัใหม่ เช่น การเช่ือม มิก/แม็ก การเช่ือมทิก การเช่ือมอาร์คใตฟ้ลกัซ์ การเช่ือมพลาสม่า การเช่ือมเลเซอร์ 
การเช่ือมอิเล็กตรอนบีม การเช่ือมเสียดทานแบบกวน การเช่ือมความตา้นทาน การเช่ือมเทอร์มิต (เช่ือมราง
รถไฟ) ตวัแปรท่ีส าคญัในการเช่ือมแต่ละประเภท และการประยกุตใ์ชง้าน การเช่ือมเหล็กกลา้ประเภทต่างๆ 
การเช่ือมเหล็กกลา้ไร้สนิม การเช่ือมอลูมิเนียม การออกแบบแนวเช่ือม การเลือกใชล้วดเช่ือม การตรวจสอบ
แบบท าลายและแบบไม่ท าลายประเภทต่างๆ การควบคุมคุณภาพในงานเช่ือมและงานสร้างประกอบ  
การประยกุตใ์ชหุ่้นยนตอุ์ตสาหกรรมในงานเช่ือม กรณีศึกษางานเช่ือมในอุตสาหกรรม 
 Fundamentals of welding, arc welding, press welding; modern welding process, MIG/MAG 
welding, TIG welding, submaerged arc welding, plasma are welding, laser welding, electron beam 
welding, friction stir welding, resistance welding, thermit rail welding; main factors and application in 
welding; welding of steels, stainless steel, aluminium; designing of welding joint; welding wire selection; 
destructive and non-destructive testing; quality control in welding and assembling; industrial robots for 
welding; case study of welding in industry 
 
226-314 กำรออกแบบและผลติแม่พมิพ์ส ำหรับขึน้รูปผลติภัณฑ์ยำง 3((3)-0-6) 
 Rubber Product Design and Manufacturing   
 หลกัการออกแบบผลิตภณัฑย์าง สมบติัของยาง การเลือกวสัดุและกรรมวิธีการผลิต เคร่ืองมือช่วย
ในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การขึ้นรูปผลิตภณัฑ์ยางด้วยแม่พิมพ์ ส่วนประกอบของ
แม่พิมพ ์กระบวนการออกแบบแม่พิมพ ์กระบวนการผลิตแม่พิมพ ์โครงงานการออกแบบแม่พิมพส์ าหรับขึ้น
รูปผลิตภณัฑย์าง 
 Principle of rubber product design; rubber material properties; material and process selection; 
tools for design, manufacturing, and engineering analysis; rubber molding process; mold components; 
mold design process; mold making process; rubber mold design project 
 
 



226-315 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมกำรผลติ 1 3((x)-y-z) 
 Special Topics in Manufacturing Engineering I  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเน้ือหำของวิชำ  
 วิชาเก่ียวกบัวิทยาการท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 The subject concerned with valuable special topics and interest in manaufacturing engineering, 
and approved by the board of faculty of engineering 
 
กลุ่มควำมรู้ด้ำนระบบงำนและควำมปลอดภัย 
225-352 วิศวกรรมซ่อมบ ำรุง 3((3)-0-6) 
 Maintenance Engineering   
 แนวความคิดเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง วงจรชีวิตของเคร่ืองจกัร ประเภทของการซ่อมบ ารุง การจัด
องคก์รเพื่อการซ่อมบ ารุง การจดัการวสัดุส าหรับการซ่อมบ ารุง ระบบขอ้มูลและขั้นตอน ปฏิบติังานการซ่อม
บ ารุง การเส่ือมสภาพของเคร่ืองจกัร การตรวจสอบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ระบบการหล่อล่ืน ตน้ทุนในการ
ซ่อมบ ารุง การวางแผนและจดัล าดบังานซ่อมบ ารุง การวดัและ ประเมินผลงานซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุงแบบ
ทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม การคาดคะเนอตัราการเส่ือมของเคร่ืองจกัร การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกแห่งความจริง (เอเอาร์) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (ไอโอที) เพื่อการซ่อมบ ารุงเชิงรุกใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จริงของสถาน
ประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม 
 Maintenance concept; machine life cycle; maintenance type; maintenance organization; 
maintenance material management; maintenance work flow and data; machine deterioration; inspection 
and lubrication system; maintenance cost; maintenance planning and scheduling; maintenance evaluation; 
total productive maintenance; predictive maintenance; application of augmented reality (AR) and internet 
of things technology (IOT) for preactive maintenance in industry 4.0 ; doing case studies and problems in 
real-world situations through collaboration with industrial partners 
 
226-322 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรขนถ่ำยวัสดุ 3((3)-0-6) 
 Logistics Management and Material Handling   
 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการ
คลงัสินคา้ การออกแบบคลงัสินคา้ ความหมายและความสัมพนัธ์ระหว่างโลจิสติกส์และระบบการขนถ่าย
วสัดุ อุปกรณ์การขนถ่ายวสัดุ หน่วยการขนถ่ายวสัดุ ระบบการขนถ่ายและการจดัเก็บวสัดุแบบอตัโนมติั IoT 
ส าหรับการจดัการโลจิสติกส์และการขนถ่ายวสัดุ ระบบอตัโนมติัส าหรับการขนถ่ายวสัดุ 



 Logistics and supply chain principle; warehouse management, warehouse design; definition and 
relation between logistics and material handling system; material handling equipment, material handling 
function, automatic material handling and storage system; IoT-based logistics and material handling; 
automatic systems for material handling 
 
226-323 กำรยศำสตร์และกำรศึกษำงำน 3((3)-0-6) 
 Ergonomics and Work Study   
 ความหมายและความส าคญัของการยศาสตร์และการศึกษาการท างาน โครงสร้างและการท างาน
ของร่างกายมนุษย ์พลงังานและการสูญเสียพลงังานในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
กบัการท างาน การออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ีท างานโดยอาศยัหลกัการพื้นฐานทางการยศาสตร์ 
การศึกษาวิธีหลกัการประหยดัการเคล่ือนท่ี การวดังาน ขั้นตอนการศึกษาเวลา การประเมินอตัราการท างาน 
การค านวณเวลาปรกติและเวลามาตรฐาน ค่าจา้งจูงใจ 
 Definition and history of ergonomics and work study; structure and systems of human; energy 
consumption based on activities; working environments; tools, equipment and work place design based on 
ergonomic principle; study of work motion; work measurement; time study process; evaluation of work 
load; calculation of normal time and standard time; incentive wage 
 
226-324 หุ่นยนต์อุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
 Industrial Robots   
 หลักการและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (แขนกล) ในระบบการผลิตสมัยใหม่ การ
จ าแนกประเภท และลักษณะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ส่วนประกอบและการควบคุม การวิเคราะห์และ
ควบคุมจลนพลศาสตร์ การบูรณาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้ากับระบบ การวิเคราะห์ต้นทุนหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม การท างานและการโปรแกรม การท างานของหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
 Principles and applications of industrial robots in modern manufacturing systems. Robot 
classifications and configuration. Components and control. Kinematics analysis and control. Robot and 
system integration. Justifying the cost of robots. Operations and programming 
 
226-325 กำรจัดกำรคลงัอจัฉริยะ 3((3)-0-6) 
 Smart Warehouse Management   
 อุตสาหกรรม 4.0 ความหมายคลังสินคา้และการจดัการคลงัสินคา้ ความส าคญัคลงัสินคา้และการ
จดัการคลังสินคา้ กิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ อุปกรณ์การขนถ่ายในคลงัสินคา้ ตน้ทุนคลงัสินคา้ การ
วิเคราะห์ ABC การพยากรณ์ การออกแบบคลงัสินคา้ คลงัสินคา้และการจดัการคลงัสินคา้อย่างชาญฉลาด 



ระบบอตัโนมติัในคลงัสินคา้ การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์คลงัสินคา้และการจดัการคลงัสินคา้แบบอตัโนมติั 
การท าโครงงานร่วมกบัโรงงานกรณีศึกษา 
 Industrial 4 . 0 ; warehouse and warehouse management definition; importance of warehouse 
management; warehouse activities; warehouse handling equipment; warehouse cost, ABC analysis; 
forecast; warehouse design; smart warehouse and warehouse management; automation system in 
warehouse; economic analysis for automatic warehouse and warehouse management; co-project with the 
real factories 
 
226-326 แมชชีนวิช่ันส ำหรับกระบวนกำรผลติ 3((3)-0-6) 
 Machine Vision for Manufacturing System   
 พื้นฐานของภาพดิจิตอล การเก็บภาพประเภทต่าง ๆ การประมวลภาพดิจิตอล เทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ภาพ แมชชีนวิชัน่ การเช่ือมต่อระบบการมองเห็นเขา้กบัเคร่ืองจกัร การประยกุตใ์ชก้ารประมวลภาพ
กบัระบบการผลิต การใชโ้ปรแกรมประมวลภาพ 
 Basic digital image; type of image collection; image processing; technology of image analysis; 
machine vision; connection between vision system and machine; application of image processing for 
manufacturing process; programing of image processing 
 
226-327 ระบบขนถ่ำยวัสดุอจัฉริยะ 3((3)-0-6) 
 Smart Material Handling System   
 พื้นฐานระบบควบคุมเคร่ืองจกัรและระบบล าเลียงอตัโนมติัในโรงงานสมยัใหม่ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานขนถ่ายวสัดุอัตโนมัติ เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์ขนยา้ยพาเลต ยานยนต์เคล่ือนยา้ยน าทาง
อตัโนมติั โดรนขนยา้ยวสัดุ การออกแบบระบบงานและสร้างเลเอาทก์ลุ่มเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงาน
สมยัใหม พื้นฐานการจ าลองและควบคุมการท างานหุ่นยนต ์การจ าลองการท างานระบบสายพานล าเลียงใน
การประกอบงานหยิบและวาง ซอฟตแ์วร์การสร้างระบบจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ เช่น Visual component 4.0 
โครงงานการออกแบบและสร้างแบบจ าลองระบบขนถ่าย 3 มิติ 
 Fundamental of machine control and automatic handling system for modern factory; material 
handling equipment, industrial robot, robot palletizer, automatic guided vehicle, dorn for material transfer; 
system design and layout of machine group and equipment for modern factory; robot programming; 
simulation of belt conveyor system; computer simulation software, visual component 4 .0 ; 3D Modeling 
component project  
 
 
 



226-328 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมกำรผลติ 2 3((x)-y-z) 
 Special Topics in Manufacturing Engineering II  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเน้ือหำของวิชำ  
 วิชาเก่ียวกบัวิทยาการท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 The subject concerned with valuable special topics and interest in manaufacturing engineering, 
and approved by the board of faculty of engineering 
 
กลุ่มควำมรู้ด้ำนระบบคุณภำพ 
226-331 ระบบประกนัคุณภำพกำรผลติ 3((3)-0-6) 
 Quality Assurance System in Manufacturing   
 แนวความคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ การควบคุมคุณภาพ
กระบวนการผลิต ระบบประกนัคุณภาพในโรงงาน มาตรฐานคุณภาพ การบริหารงานคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ การรับรองคุณภาพ 
 Concept of quality assurance; quality control of materials, quality control of manufacturing 
processes; quality assurance system in industry; quality standards; quality management; quality 
assessment; quality accreditation 
 
226-332 กำรปรับปรุงคุณภำพกำรผลติ 3((3)-0-6) 
 Quality Improvement in Manufacturing   
 แนวความคิดเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต เป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ 
สถิติส าหรับการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิต เคร่ืองมือและระบบท่ีสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ 
กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 
 Concept of quality improvement in manufacturing processes; objectives of quality improvement; 
statistics for quality improvement in manufacturing processes; tools and system for supporting quality 
improvement; case study of quality improvement 
 
226-333 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมกำรผลติ 3 3((x)-y-z) 
 Special Topics in Manufacturing Engineering III  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเน้ือหำของวิชำ  
 วิชาเก่ียวกบัวิทยาการท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



 The subject concerned with valuable special topics and interest in manaufacturing engineering, 
and approved by the board of faculty of engineering 
 
กลุ่มควำมรู้ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน 
225-342 กำรวิเครำะห์และจัดกำรต้นทุนในอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
 Industrial Cost Analysis and Management   
 ความรู้ทัว่ไปการบริหารตน้ทุน แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต การวิเคราะห์ความสามารถท าก าไร 
รายงานการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ตน้ทุน โครงสร้างทางตน้ทุน การวิเคราะห์จุ ดคุม้ทุน 
ตน้ทุนงานและตน้ทุนช่วงในการผลิต งบประมาณยดืหยุน่และตน้ทุนมาตรฐาน 
 Introduction to cost management; concept of manufacturing cost; profitability analysis; financial 
statements; financial analysis; cost analysis; cost-structure; break-even analysis; job and process costing in 
manufacturing; flexible budgets and standard costs 
 
225-441 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
 Industrial Project Feasibility Study   
 การศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับโครงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดา้นการตลาด ดา้นวิศวกรรม ดา้น
การบริหาร ด้านการเงิน และผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการ การประเมินโครงการด้วย
วิธีการทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้มีความเหมาะสมทั้ งในด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และ
อุตสาหกรรม 
 Industrial projects feasibility study in various aspects in marketing, engineering techniques, 
management, financing, and other related aspects and impacts; project evaluation with quantitative and 
qualitative approaches to be appropriate in terms of economics, engineering and industrial 
 
225-442 วิศวกรรมกำรเงินเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
 Introduction to Financial Engineering   
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจดัการ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรม
เวลา ตลาดทุนและการลงทุน ตราสารหน้ี ตราสารอนุพนัธ์ การจ าลองและการจดัการความเส่ียงดา้นสินเช่ือ
และตราสารอนุพนัธ์ แบบจ าลองเชิงสโตแคสติกเบ้ืองต้นส าหรับวิศวกรรมการเงิน แบบจ าลองเพื่อการ
หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับวิศวกรรมการเงิน การเรียนรู้ของเคร่ืองเบ้ืองตน้ส าหรับวิศวกรรมการเงิน การ
ลงทุนและการบริหารพอร์ตโฟลิโอ การบริหารความเส่ียงสถาบนัการเงิน 
 Financial economics and management; financial statement analysis; statistical analysis and time 
series; capital markets and investments; fixed income securities; derivatives securities; credit risk modeling 
and management and credit derivatives; introduction to stochastic models in financial engineering; 



optimization models and methods for financial engineering; introduction to machine learning for financial 
engineering; investments and portfolio management; risk management in financial Institutions 
 
226-341 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมกำรผลติ 4 3((x)-y-z) 
 Special Topics in Manufacturing Engineering IV  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเน้ือหำของวิชำ  
 วิชาเก่ียวกบัวิทยาการท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 The subject concerned with valuable special topics and interest in manaufacturing engineering, 
and approved by the board of faculty of engineering 
 
กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรกำรผลติ 
225-452 กำรจัดกำรธุรกจิส ำหรับวิศวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 3((3)-0-6) 
 Business Management for Engineer and Entrepreneurship   
 ประเภทของผูป้ระกอบการ การประเมินศักยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การค้นหาแนวคิด
ธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแผนธุรกิจ การบริหารการผลิต การตลาดและการเงินส าหรับ
ผูป้ระกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์
จริงของสถานประกอบการพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม การติดตามพฤติกรรมการท างานของ
ผูป้ระกอบการ 
 Type of entrepreneur; entrepreneurship appraisal; business idea generation; business opportunity 
analysis; business model canvas; production management; marketing and finance for entrepreneur; 
business ethics; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with 
industrial partners; job shadowing of entrepreneur 
 
226-352 กำรจัดกำรกำรผลติและกำรเพิม่ผลผลติ 3((3)-0-6) 
 Manufacturing Management and Productivity   
 โครงสร้างขององคก์รในการบริหารโครงการ ระบบการด าเนินงาน การจดัการการด าเนินงาน กล
ยุทธ์การด าเนินงาน การวางแผนโครงการ การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน การควบคุมและด าเนินการโครงการ 
การประเมินผลโครงการและการส่งมอบงาน เทคนิคต่าง ๆ ทางด้านการบริหารโครงการ แนวความคิด
เก่ียวกับการซ่อมบ ารุง ระบบข้อมูลและขั้นตอนปฏิบัติงานการซ่อมบ ารุง ต้นทุนในการซ่อมบ ารุง การ
วางแผนและจดัล าดบังานซ่อมบ ารุง การวดัและประเมินผลงานซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุงแบบทวีผลท่ีทุกคนมี
ส่วนร่วม ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีและแนวคิดการจดัการเพิ่มผลผลิตส าหรับอุตสาหกรรมผลิต 



 Organization profile in project management, operation system, operation management, operation 
strategy, project planning, factory allocation, project control and operation, project evaluation and 
delivery; maintenance concept, maintenance work flow and data, maintenance cost, maintenance planning 
and scheduling, total productive maintenance; applying theory and productivity in industrial manufacturing 
 
226-353 กำรจัดกำรกระบวนกำรผลติและกำรด ำเนินงำน 3((3)-0-6) 
 Production and Operation Management   
 ระบบการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์และกรรมวิธีการผลิต การค านวณจ านวนและก าลงัของ
เคร่ืองจกัร การค านวณก าลงัคน ความสัมพนัธ์ของกิจกรรม การไหล และพื้นท่ีการผลิต การจดัดุลสายงาน
การผลิต ประเภทพื้นฐานของผงัโรงงานและการวางผงัโรงงาน เทคนิคการพยากรณ์ การบริหารสินคา้คงคลงั  
การวางแผนความตอ้งการวสัดุ การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ตน้ทุนและก าไรในอุตสาหกรรม การ
จดัล าดบัการผลิต ความรู้เบ้ืองตน้ของระเบียบวิธีการวิจยัการด าเนินงานในการแกปั้ญหาวิศวกรรมการผลิต
ในปัจจุบนั โดยเนน้การใชก้ารโปรแกรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 Manufacturing systems; product and process analysis; machine selection and load calculation; 
manpower requirement; activity, flow and space relationships; assembly line balancing techniques; basic 
types of layout and plant layout; forecasting techniques; Inventory management; material requirement 
planning; analysis of cost and profit in industry and service; scheduling; basic concept of operation 
research for manufacturing problems by using computer programming 
 
226-354 กำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์ในกระบวนกำรผลติ 3((3)-0-6) 
 Artificial Intelligence Applications in Manufacturing Processes   
 เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ เหมืองข้อมูล โครงข่ายประสาทเทียม ตรรกะแห่งความคลุมเครือ การ
ประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต 
 Artificial intelligence techniques; data mining; artificial neural network; fuzzy logic; 
manufacturing processes applications 
 
226-355 กำรจัดกำรโรงงำนดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Factory Management   
 การจดัการโรงงานดิจิทลั ความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบด้านดิจิทลัภายในโรงงาน เทคโนโลยี
ผสมผสานเสมือนจริง แผนภาพกระแสข้อมูลส าหรับโรงงานดิจิทัล โครงงานกรณีศึกษาภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 Digital factory management, basic knowledge and components of digital factory, augmented 
reality technology, data flow diagram for digital factory, industrial case study 



226-356 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมกำรผลติ 5 3((x)-y-z) 
 Special Topics in Manufacturing Engineering V  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเน้ือหำของวิชำ  
 วิชาเก่ียวกบัวิทยาการท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 The subject concerned with valuable special topics and interest in manaufacturing engineering, 
and approved by the board of faculty of engineering 
 
กลุ่มควำมรู้ด้ำนกำรบูรณำกำรวิธีกำรทำงวิศวกรรมกำรผลติ 
226-363 เทคนิคกำรจ ำลองด้วยคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกรรมกำรผลติ 3((3)-0-6) 
 Computer Simulation Technique for Manufacturing Engineering   
 การแกปั้ญหาทางวิศวกรรม ระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์การวิเคราะห์ความยดืหยุน่ใน 2 มิติ และ 3 
มิติ การวิเคราะห์ความเสียหาย การวิเคราะห์ปัญหาความร้อน ระเบียบวิธิไฟไนตว์อลุม พลศาสตร์ของไหล
เชิงค านวณ การวิเคราะห์การไหลแบบอดัตวัไดแ้ละอดัตวัไม่ได ้
 Engineering problem solving; finite element method; 2 D and 3 D elasticity analysis; failure 
analysis: heat transfer problem analysis; finite volume method; computational fluid dynamic; compressible 
and incompressible flow analysis 
 
226-364 กำรประยุกต์ใช้ IoT ส ำหรับโรงงำนอจัฉริยะ 3((3)-0-6) 
 IoT Applications for Smart Factory   
 เทคโนโลยีระบบไอโอที การเรียนรู้ของเคร่ือง เทคโนโลยีขอ้มูล การตรวจจบัและวิเคราะห์ดว้ย
เครือข่ายไร้สาย การเช่ือมต่อระบบไอโอที กรณีศึกษาการใชง้านไอโอทีในงานอุตสาหกรรม 
 IoT technology; machine learning; data technology; monitoring and diagnostics of wireless 
networks; IoT connectivity; IoT applications in industry 
 
226-365 กำรหำค่ำท่ีเหมำะสมทำงกำรผลติโดยข้ันตอนวิธีเชิงพนัธุกรรม 3((3)-0-6) 
 Manufacturing Optimization by Genetic Algorithm   
 ความหมายความเหมาะสมทางการผลิตและวิธิเชิงพนัธุกรรม กระบวนการทางวิธีเชิงพนัธุกรรม 
การวิเคราะห์โครโมโซม การคดัเลือก การครอสโอเวอร์ การกลายพนัธ์ การดัดแปลงใช้วิธีเชิงพนัธุกรรม
ส าหรับการแกปั้ญหาทางกระบวนการผลิต การใชโ้ปรแกรมช่วยดา้นวิธีเชิงพนัธุกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Definition of manufacturing optimization and genetic algorithm; genetic algorithm mechanism; 
chromosome analyze; selection; crossover; mutation; genetic algorithm application for manufacturing 
optimization problem solving; related research 



226-366 หัวข้อพเิศษวิศวกรรมกำรผลติ 6 3((x)-y-z) 
 Special Topics in Manufacturing Engineering VI  
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเน้ือหำของวิชำ  
 วิชาเก่ียวกบัวิทยาการท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 The subject concerned with valuable special topics and interest in manaufacturing engineering, 
and approved by the board of faculty of engineering 
 
รำยวิชำท่ีเปิดบริกำรให้หลกัสูตรอ่ืน 
226-214 กระบวนกำรผลติพื้นฐำน  2((1)-3-2) 
 Basic Manufacturing Processes   
 ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรกล ใบมีด และอุปกรณ์จบัยึดช้ินงานแบบ  
ต่าง ๆ การกลึงโลหะ การค านวณเวลาท่ีใชใ้นการกลึง ปฏิบติัการกลึงโลหะดว้ยเคร่ืองกลึงธรรมดา ชนิดและ
ลกัษณะสมบติัของโลหะแผ่น กระบวนการผลิตช้ินงานโลหะแผ่นดว้ยเคร่ืองจกัรกลในโรงงานอุตสาหกรรม 
เคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซีเลขส าหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่นคล่ี การยึดโลหะแผ่น ปฏิบติัการโลหะแผ่น 
หลกัการเช่ือมโลหะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือม ความปลอดภยัในงานเช่ือม กระบวนการเช่ือมโลหะ
แบบต่างๆ ท่าเช่ือม แนวเช่ือมและการตรวจสอบ ปฏิบติัการเช่ือมมิก/แมก และการเช่ือมอาร์ค 
 Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machine 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, mig/mag 
welding and arc welding practices 
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