
 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ   สาขาวชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ) 

ช่ือยอ่ วศ.บ. (วศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Engineering (Mining and Materials Engineering) 

ช่ือยอ่ B.Eng. (Mining and Materials Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร 
แขนงวิศวกรรมเหมืองแร่ 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเหมืองแร่ มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น 
เพือ่ใหพ้ร้อมที่จะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีจิตสาธารณะ ถือประโยชน์เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง และ
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนไป โดยหลักสูตรจดัการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบติั (Active 
Learning) ที่หลากหลาย ในการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) และการใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project -based Learning) ซ่ึงมุ่งเน้นผลลพัธ์บณัฑิตแขนงวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัทางดา้นวศิวกรรมเหมืองแร่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ งาน
ระเบิดทางวิศวกรรม งานระเบิดอุโมงค์ งานเหมืองหินก่อสร้าง งานวางแผน ประเมินโครงการ และการ
ออกแบบเหมือง โดยบณัฑิตมีความขยนั อดทน เรียนรู้ได ้มีทกัษะในการแกปั้ญหา มีความคิดสร้างสรรค ์
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้และเขา้ใจกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พ.ร.บ. แร่ 2560 เป็น
อยา่งดี จะมีความพร้อมในการท างาน การแกปั้ญหา ประยุกตค์วามรู้และความสามารถทางด้านวิศวกรรม
เหมืองแร่ มาบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่ ส าหรับการพฒันาภาคใตแ้ละประเทศไทย รวมไปถึงภูมิภาค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยทีี่เปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วไดเ้ป็นอยา่งดี 

แขนงวิศวกรรมวัสด ุ
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมวสัดุ สามารถเช่ือมต่องานทางดา้นวศิวกรรม

เหมืองแร่ในการน าวตัถุดิบจากการท าเหมืองมาผลิตเป็นวสัดุ โดยหลกัสูตรมุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนในทุก
ดา้น เพือ่ใหพ้ร้อมที่จะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีจิตสาธารณะ ถือประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
และปรับตวัไดต้ามสถานการณ์ที่เปล่ียนไป โดยหลกัสูตรจดัการเรียนรู้ที่ใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (Active 
Learning) ที่หลากหลาย ในการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) และการใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project- based Learning) ซ่ึงมุ่งเน้นผลลัพธ์บณัฑิตแขนงวิศวกรรมวสัดุที่มีมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความเช่ียวชาญเทคโนโลยีใหม่ทางด้าน



วิศวกรรมวสัดุ ทั้ งในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ การใช้งานวสัดุเชิงวิศวกรรม รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม ไดรั้บการพฒันาตน เพิ่มพูนความรู้จากการวจิยั และจากอุตสาหกรรม มีความพร้อมใน
การท างาน แก้ปัญหาได้ง่าย ตรงจุด สามารถน าความรู้และความสามารถมาใช้ในการพฒันาองค์กร และ
ประเทศ รวมทั้งภูมิภาค ASEAN ในรูปแบบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยทีี่เปล่ียนแปลงไป 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เคารพกฎหมายและ
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ มีจิตสาธารณะโดยถือเอาประโยชน์เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
PLOs 2 แสดงออกถึงทกัษะความพร้อมในการท างานในทุกสภาวะและเรียนรู้ตลอดชีวติ 
PLOs 3 ปฏิบตัิตนในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLOs 4 สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLOs 5 แสดงออกถึงทกัษะความรู้ในดา้นวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 

SPLO 1 แสดงออกถึงทกัษะความรู้ในแขนงวศิวกรรมเหมืองแร่ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
- ธรณีวทิยา 
- การออกแบบเหมือง 
- การท าเหมือง 
- การแต่งแร่ 
- การบริหารจดัการเหมืองแร่ 
SPLO 2 แกไ้ขปัญหาในงานเหมืองแร่ทั้งในระดบัพื้นที่ภาคใตแ้ละระดบัสากลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม

หลกัวชิาการ 
SPLO 3 สามารถใชโ้ปรแกรมทางดา้นวศิวกรรมเหมืองแร่ในการออกแบบการท าเหมืองได ้
SPLO 4 แสดงออกถึงทกัษะความรู้ในแขนงวศิวกรรมวสัดุในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

- พื้นฐานทางวสัดุวศิวกรรม 
- กระบวนการขึ้นรูปวสัดุ 
- การวเิคราะห์สมบตัิของวสัดุ 
- การจดัการทางวศิวกรรมวสัดุ 

SPLO 5 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พือ่สร้างองคค์วามรู้ใหม่และนวตักรรมทางดา้นวิศวกรรมวสัดุที่
ช่วยพฒันาภาคใตแ้ละระดบัสากล 

SPLO 6 สามารถใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมวสัดุในการออกแบบช้ินงานตน้แบบ การขึ้นรูป 
การถ่ายเทความร้อน การพบิติัของวสัดุได ้
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  142  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   
235-001 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) 
142-121 โลกแห่งอนาคต (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 The Future Earth  
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
315-201 ชีวติแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
 Life in the Future  
472-115 ฉนัตอ้งรอด  (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Survival 101  
820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา  2((2)-0-4) 
 Save Earth Save Us  
 



820-200 เม่ือทะเลป่ันป่วน   2((2)-0-4) 
 Disrupted Sea   
การรู้ดิจิทัล (บังคบัเลือก)  
142-225 ปัจจยัที่ 5 (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  2((2)-0-4) 
 The 5th need  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy  
472-113 ดาบสองคม (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Black and White   
 

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  
สุนทรียศาสตร์ (บังคบัเรียน)  1 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 
กีฬา (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต 
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. กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสด ุ    76 หน่วยกิต 

วิชาบังคบัแขนงวิศวกรรมเหมืองแร่    59 หน่วยกิต 
215-319 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเคร่ืองกล  1(0-3-0) 
 Mechanical Engineering Laboratory  
215-329 กลศาสตร์วสัดุ  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Materials  
215-235 กลศาสตร์ของไหล  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Fluids   
221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1  3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics I     
กลุ่มที่ 1 ธรณวีิทยาและแหล่งแร่    
235-112 ชุดวชิาธรณีวทิยาทัว่ไป แร่และหิน  5((4)-3-8)  
 Module : General Geology, Minerals and Rocks     
235-213 ธรณีวทิยาแหล่งแร่  2((1)-3-2)  
 Geology of Mineral Deposits   
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีการท าเหมือง    
235-221 ชุดวชิาการท าเหมืองผวิดินและใตดิ้น  5((4)-2-9)  
 Module : Surface and Underground Mining     
กลุ่มที่ 3 เคมีในงานเหมืองแร่    
235-232 เคมีวเิคราะห์ส าหรับวศิวกรเหมืองแร่  2((1)-3-2)  
 Analytical Chemistry for Mining Engineer   
กลุ่มที่ 4 การรังวดัในงานเหมืองแร่    
235-341 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารรังวดัในงานเหมืองแร่  5((3)-6-6)  
 Module : Mine Surveying Technology     
กลุ่มที่ 5 เทคโนโลยีการแต่งแร่    
235-351 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารแต่งแร่  5((4)-3-8)  
 Module : Mineral Processing Technology     
กลุ่มที่ 6 การออกแบบเหมือง    
235-361 การระเบิดในงานวศิวกรรม  3((3)-0-6)  
 Blasting Engineering   



235-362 ชุดวชิาเคร่ืองจกัรและการวางแผนในงานเหมืองแร่  5((4)-3-8)  
 Module : Mine Equipment and Planning     
235-363 ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในงานเหมืองแร่  4((4)-0-8)  
 Environmental and safety in Mining   
235-364 ธรณีเทคนิค  3((2)-3-4)  
 Geotechnics   
กลุ่มที่ 7 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรเหมืองแร่    
235-371 ชุดวชิาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับวศิวกรเหมืองแร่  5((3)-6-6)  
 Module : Computer Application for Mining Engineer     
กลุ่มที่ 8 เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการเหมืองแร่    
235-481 ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่และการประเมินโครงการ 5((4)-2-9)  
 Module : Mine Economics and Project Evaluation     
วิชาบังคบัแขนงวิศวกรรมเหมืองแร่    59 หน่วยกิต 
225-331 การควบคุมคุณภาพดิจิทลั  3((3)-0-6)  
 Digital Age Quality Control   
กลุ่มที่ 1 วัสดุวิศวกรรมและสมบัติเชิงกล    
237-112 กลศาสตร์ส าหรับวศิวกรวสัดุ  4((4)-0-8)  
 Mechanics for Materials Engineer   
กลุ่มที่ 2 อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ    
237-222 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนของกระบวนการวสัดุ  3((3)-0-6)  
 Transport Phenomena of Materials Processing   
237-223 โลหกรรมเคมี  3((3)-0-6)  
 Chemical Metallurgy   
237-224 โลหกรรมกายภาพ  3((3)-0-6)  
 Physical Metallurgy   
กลุ่มที่ 3 โลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก    
237-231 ชุดวชิาโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก  6((4)-6-8)  
 Module : Ferrous Metals and Non Ferrous Metals     
กลุ่มที่ 4 การขึน้รูปโลหะและวิศวกรรมผิว    
237-341 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารหล่อและการขึ้นรูปโลหะ  5((4)-3-8)  
 Module : Metal Casting and Metal Forming Technology    
237-342 กรรมวธีิการเช่ือมและโลหะวทิยาการเช่ือม  3((3)-0-6)  
 Welding Processes and Welding Metallurgy   



237-343 วศิวกรรมผวิ  4((3)-3-6)  
 Surface Engineering   
กลุ่มที่ 5 วัสดุเซรามิก พอลเิมอร์ และวัสดุอ่ืนๆ    
237-351 วศิวกรรมเซรามิก  3((2)-3-4)  
 Ceramic Engineering   
237-352 วศิวกรรมพอลิเมอร์  3((3)-0-6)  
 Polymer Engineering   
กลุ่มที่ 6 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรวสัด ุ    
237-361 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์ส าหรับวศิวกรวสัดุ  3((1)-4-4)  
 Computer Application for Materials Engineer   
237-362 การเลือกวสัดุและกระบวนการ  3((3)-0-6)  
 Materials and Processes Selection   
237-363 การออกแบบแม่พมิพ ์  1(0-3-0)  
 Mold and Die Design   
กลุ่มที่ 7 การพิบัติของวัสด ุ    
237-471 กลศาสตร์และการวเิคราะห์ความพบิตัิ  3((3)-0-6)  
 Failure Mechanics and Analysis   
237-472 การเส่ือมสภาพของวสัดุ  3((2)-3-4)  
 Degradation of Materials   
237-473 การตรวจวิเคราะห์วสัดุ  3((2)-3-4)  
 Materials Characterization   
237-474 พฤติกรรมเชิงกลของวสัดุ  3(3-0-6)  
 Mechanical Behaviour of Materials   
วิชาบังคบัเรียนร่วม  14 หน่วยกิต 
     8 หน่วยกิต 
235-111 เปิดโลกทศัน์วศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  2((2)-0-4) 
 Introduction to Mining and Materials Engineering  
235-231 เคมีส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ  3((3)-0-6) 
 Chemistry for Mining and Materials Engineer  
237-221 อุณหพลศาสตร์ของวสัดุ  3((3)-0-6) 
 Thermodynamics of Materials  
 



นักศึกษาจะต้องเลือกรูปแบบการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกแนวทาง
เหมาะสมส าหรับตนเอง 1 ทางเลือก ดังนี้    
1. ทางเลือกโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ    
2. ทางเลือกสหกิจศึกษา     
    
ทางเลือกที่ 1 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัด ุ  6 หน่วยกิต 
235-391 ฝึกงานส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ                                       ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training for Mining and Materials Engineer  
235-491 โครงงานส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 1  2((1)-2-3) 
 Project for Mining and Materials Engineer I  
235-492 โครงงานส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 2  4((1)-6-5) 
 Project for Mining and Materials Engineer II  
 
ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 
235-493 สหกิจศึกษาส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ  6(0-40-0) 
 Cooperative Education for Mining and Materials Engineer 
      
วิชาชีพเลือก  ส าหรับนักศึกษาทั้งสองทางเลือก  3 หน่วยกิต 
235-401-4 หวัขอ้พเิศษวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 1-4  1-3(x-y-z) 
  Special Topics in Mining and Materials Engineering I-IV  
235-461 วศิวกรรมความลาดหิน  3((3)-0-6) 
 Rock Slope Engineering  
235-462 ธรณีพบิตัิและการบรรเทา  3((3)-0-6) 
 Geohazard and Mitigation  
235-463 กลศาสตร์ของหินที่ใชใ้นการออกแบบเหมืองแร่  3((3)-0-6) 
 Applications of Rock Mechanics to Mine Design  
235-411 การส ารวจแหล่งแร่  3((3)-0-6) 
 Mineral Exploration  
235-412 เทคโนโลยนี ้ าบาดาล  3((3)-0-6) 
 Groundwater Technology  
235-451 เทคโนโลยกีารลดขนาด  3((3)-0-6) 
 Comminution Technology 
  



235-452 การแต่งถ่านหิน  3((3)-0-6) 
 Coal Processing  
237-451 วสัดุชีวการแพทย ์  3((3)-0-6) 
 Biomedical Materials  
237-452 วสัดุส าหรับเทคโนโลยพีลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Materials for Energy and Environmental Technologies  
235-453 การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่  3((3)-0-6) 
 Waste Recycling  
235-421 แนะน าวศิวกรรมปิโตรเลียม  3((3)-0-6) 
 Introduction to Petroleum Engineering  
237-453 วสัดุเชิงประกอบ  3((3)-0-6) 
 Composite Materials  
235-482 กฎหมายและการบริหารจดัการเหมืองส าหรับวศิวกรเหมืองแร่ 3((3)-0-6) 
 Law and Mine Management for Mining Engineer  
 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

235-391 ฝึกงานส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ                                                   ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training for Mining and Materials Engineer 

 

นอกจากน้ี กลุ่มสาระบางส่วนยงัเปิดให้บุคคลทัว่ไปที่สนใจเลือกเรียนเพือ่ขอรับใบประกาศนียบตัร โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งผ่านรายวิชาเรียนก่อน เรียนร่วมหรือเรียนควบ โดยใช้รหัสขึ้นตน้ภาควิชาฯ ส าหรับแขนง
วศิวกรรมเหมืองแร่ เป็น 236  และส าหรับแขนงวศิวกรรมวสัดุ เป็น 238 ดงัน้ี  

   

แขนงวิศวกรรมเหมืองแร่    
Module 1 :  236-112 ชุดวิชาธรณีวทิยาทัว่ไป แร่และหิน     5((4)-3-8) 
Module : General Geology, Minerals and Rocks    
 
Module 2 :  236-221 ชุดวิชาการท าเหมืองผวิดินและใตดิ้น     5((4)-2-9) 
Module : Surface and Underground Mining    
   



Module 3 :  236-341 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารรังวดัในงานเหมืองแร่    5((3)-6-6) 
Module : Mine Surveying Technology    
   
Module 4 :  236-351 ชุดวิชาเทคโนโลยกีารแต่งแร่      5((4)-3-8) 
Module : Mineral Processing Technology    
   
Module 5 :  236-362 ชุดวิชาเคร่ืองจกัรและการวางแผนในงานเหมืองแร่   5((4)-3-8) 
Module : Mine Equipment and Planning    
   
Module 6 :  236-371 ชุดวิชาโปรแกรมการประยกุตส์ าหรับวศิวกรเหมืองแร่  5((3)-6-6) 
Module : Computer Application for Mining Engineer    
   
Module 7 :  236-481 ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่และการประเมินโครงการ  5((4)-2-9) 
Module : Mine Economics and Project Evaluation    
 
แขนงวิศวกรรมวัสด ุ   
Module 1 :  238-231 ชุดวิชาโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก  6((4)-6-8) 
Module : Ferrous Metals and Non Ferrous Metals    
   
Module 2 :  238-341 ชุดวิชาเทคโนโลยกีารหล่อและการขึ้นรูปโลหะ   5((4)-3-8) 
Module : Metal Casting and Meal Forming Technology    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 (ส าหรับแขนงวิศวกรรมเหมืองแร่) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
xxx-xxx สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
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) 
  รวม                                                                                  20(18-4-38) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx  สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
xxx-xxx  สาระที่ 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((2)-0-4) 
235-101  คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 2((2)-0-4) 
225-211  พื้นฐานทางกระบวนการผลิต 2((1)-3-2) 
235-111  เปิดโลกทศัน์วศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  2((2)-0-4) 
235-112  ชุดวิชาธรณีวทิยาทัว่ไป แร่และหิน  5((4)-3-8) 
235-113  ธรณีวทิยาแหล่งแร่  2((1)-3-2) 
 รวม                                                                                  17(14-9-28) 
 
 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
    
    
 

 
 



ปีที่ 2 (ส าหรับแขนงวิศวกรรมเหมืองแร่) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ 1((1)-0-2)  
xxx-xxx สาระที่ 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4)  
001-102 สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  **   2((2)-0-4)  
388-100 สาระที่ 1 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2)  
221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3((3)-0-6)  
225-231 สถิติวศิวกรรม 1  3((3)-0-6)  
225-355 การจดัการผลิตและการด าเนินงานสมยัใหม่ 3((3)-0-6)  
235-221 ชุดวชิาการท าเหมืองผวิดินและใตดิ้น   5((4)-2-9)  
  รวม                                                                                   20(19-2-39) 
  
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
  
     
ภาคการศึกษาที่ 2 
235-001 สาระที่ 1 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์ **   1((1)-0-2) 
895-001 สาระที่ 2 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
950-102 สาระที่ 2 ชีวติที่ดี 3((3)-0-6) 
215-329 กลศาสตร์วสัดุ 3((3)-0-6) 
235-213 ธรณีวทิยาแหล่งแร่ 2((1)-3-2) 
215-235 กลศาสตร์ของไหล  3((3)-0-6) 
235-231 เคมีส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ  3((3)-0-6) 
235-232 เคมีวเิคราะห์ส าหรับวศิวกรเหมืองแร่  2((1)-3-2) 
  รวม                                                                                  19(17-6-34) 
 
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน    
 
 
 
  
   



ปีที่ 3 (ส าหรับแขนงวิศวกรรมเหมืองแร่) 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
215-319 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเคร่ืองกล   1(0-3-0) 
237-221 อุณหพลศาสตร์ของวสัดุ 3((3)-0-6) 
235-341 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารรังวดัในงานเหมืองแร่  5((3)-6-6) 
235-351 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารแต่งแร่ 5((4)-3-8) 
  รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
235-361 การระเบิดในงานวศิวกรรม  3((3)-0-6) 
235-362 ชุดวชิาเคร่ืองจกัรและการวางแผนในงานเหมืองแร่  5((4)-3-8) 
235-363 ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในงานเหมืองแร่  4((4)-0-8) 
235-364 ธรณีเทคนิค  3((2)-3-4) 
235-371 ชุดวชิาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับวศิวกรเหมืองแร่  5((3)-6-6) 
  รวม                                                                                 20(16-12-32) 
 
ภาคฤดูร้อน (ส าหรับนักศึกษาทางเลือกโครงงาน)   
235-391 การฝึกงานส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ                                                ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ปีที่ 4  (ส าหรับแขนงวิศวกรรมเหมืองแร่ที่เลือกเรียนโครงงาน) 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
001-103 สาระที่ 3 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
235-481 ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่และการประเมินโครงการ  5((4)-2-9) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกวชิาชีพ 3(x-y-z) 
235-491 โครงงานส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 1  2((1)-2-3) 
  รวม 16(x-y-z) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา 1((1)-0-2) 
235-492 โครงงานส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 2 4((1)-6-5) 
  รวม 9(x-y-z) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 (ส าหรับแขนงวิศวกรรมเหมืองแร่ที่เลือกเรียนสหกิจ) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1    
001-103 สาระที่ 3 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา  1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
235-481 ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่และการประเมินโครงการ  5((4)-2-9) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกวชิาชีพ  3(x-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
  
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
235-493 สหกิจศึกษาส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 6(0-40-0) 
  รวม 6(0-40-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 1 (ส าหรับแขนงวิศวกรรมวัสดุ) 
 
ภาคการศึกษาที่ 1   
xxx-xxx สาระที่ 6 ภาษาการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
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) 
  รวม                                                                                  20(18-4-38) 
 
 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย    
    
    
    
ภาคการศึกษาที่ 2    
xxx-xxx สาระที่ 6 ภาษาการส่ือสาร 2((2)-0-4)  
xxx-xxx สาระที่ 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((2)-0-4)  
235-101 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 2((2)-0-4)  
225-211 พื้นฐานทางกระบวนการผลิต 2((1)-3-2)  
235-111 เปิดโลกทศัน์วศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  2((2)-0-4)  
237-111 วสัดุวศิวกรรม   2((2)-0-4)  
235-231 เคมีส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ  3((3)-0-6)  
237-112 กลศาสตร์ส าหรับวศิวกรวสัดุ  4((4)-0-8)  
  รวม                                                                                  19(18-3-36)  
    
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย    
 
 
 



ปีที่ 2 (ส าหรับแขนงวิศวกรรมวัสดุ) 
    
   
ภาคการศึกษาที่ 1    
001-102 สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื 2((2)-0-4)  
388-100 สาระที่ 1 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2)  
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ 1((1)-0-2)  
225-231 สถิติวศิวกรรม 1  3((3)-0-6)  
237-221 อุณหพลศาสตร์ของวสัดุ  3((3)-0-6)  
237-222 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนของกระบวนการวสัดุ  3((3)-0-6)  
237-223 โลหกรรมเคมี   3((3)-0-6)  
237-224 โลหกรรมกายภาพ   3((3)-0-6)  
  รวม                                                                                 19(19-0-38)  
    
    
    
ภาคการศึกษาที่ 2    
235-001 สาระที่ 1 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2)  
950-102 สาระที่ 2 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6)  
895-001 สาระที่ 2 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4)  
xxx-xxx สาระที่ 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4)  
225-355 การจดัการการผลิตและการด าเนินงานสมยัใหม่  3((3)-0-6)  
225-331 การควบคุมคุณภาพยคุดิจิทลั  3((3)-0-6)  
237-231 ชุดวชิาโลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก  6((4)-6-8)  
  รวม                                                                                  20(18-6-36)  
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 (ส าหรับแขนงวิศวกรรมวัสดุ) 
      
ภาคการศึกษาที่ 1    
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4)  
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
237-341 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารหล่อและการขึ้นรูปโลหะ  5((4)-3-8)  
237-342 กรรมวธีิการเช่ือมและโลหะวทิยาการเช่ือม  3((3)-0-6)  
237-343 วศิวกรรมผวิ   4((3)-3-6)  
  รวม 19(x-y-z)  
    
    
    
ภาคการศึกษาที่ 2    
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4)  
237-351 วศิวกรรมเซรามิก    3((2)-3-4)  
237-352 วศิวกรรมพอลิเมอร์  3((3)-0-6)  
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
237-361 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์ส าหรับวศิวกรวสัดุ  3((1)-4-4)  
237-362 การเลือกวสัดุและกระบวนการ  3((3)-0-6)  
237-363 การออกแบบแม่พมิพ ์ 1(0-3-0)  
  รวม 18(x-y-z)  
    
    
ภาคฤดูร้อน (ส าหรับนักศึกษาทางเลือกโครงงาน)    
235-391 การฝึกงานส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ                                                ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
    
    
    
    
    
    
    



ปีที่ 4  (ส าหรับแขนงวิศวกรรมวัสดุที่เลือกเรียนโครงงาน) 
      
ภาคการศึกษาที่ 1    
xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา  1((1)-0-2)  
001-103 สาระที่ 3 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)  
237-471 กลศาสตร์และการวเิคราะห์ความพบิตัิ  3((3)-0-6)  
237-472 การเส่ือมสภาพของวสัดุ   3((2)-3-4)  
237-473 การตรวจวิเคราะห์วสัดุ   3((2)-3-4)  
237-474 พฤติกรรมเชิงกลของวสัดุ   3(3-0-6)  
235-491 โครงงานส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 1  2((1)-2-3)  
xxx-xxx รายวชิาเลือกวชิาชีพ  3(x-y-z)  
  รวม 19(x-y-z)  
    
    
    
ภาคการศึกษาที่ 2    
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4)  
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4)  
235-492 โครงงานส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 2  4((1)-6-5)  
  รวม 8(5-6-13)  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ปีที่ 4 (ส าหรับแขนงวิศวกรรมวัสดุที่เลือกเรียนสหกิจ) 
    
ภาคการศึกษาที่ 1    
xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา  1((1)-0-2)  
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4)  
xxx-xxx รายวชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4)  
001-103 สาระที่ 3 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)  
237-471 กลศาสตร์และการวเิคราะห์ความพบิตัิ   3((3)-0-6)  
237-472 การเส่ือมสภาพของวสัดุ   3((2)-3-4)  
237-473 การตรวจวิเคราะห์วสัดุ   3((2)-3-4)  
237-474 พฤติกรรมเชิงกลของวสัดุ   3(3-0-6)  
xxx-xxx รายวชิาเลือกวชิาชีพ  3(x-y-z)  
  รวม 21(x-y-z)  
    
    
    
ภาคการศึกษาที่ 2    
235-493 สหกิจศึกษาส าหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 6(0-40-0)  
 



         ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน 

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ  และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย เคารพ
กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะโดยถือเอาประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็น
กิจท่ีหน่ึง 

1. จัด กิจกรรมในรายวิชากิจกรรม เส ริม
หลักสูตรท่ีเน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง
2. สนบัสนุนงบประมาณในการท าโครงการท่ี
เนน้ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง
3. จัด กิจกรรมในการน าเสนอโครงการ
ทางดา้นเหมืองแร่ท่ีเน้นประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง
4. มอบหมายงานให้ปฏิบติัทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม
5. มีการสอดแทรกเน้ือหาจรรยาบรรณใน
รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง

1. ประเมินจากการเช็คช่ือเขา้ชั้นเรียน
2. ประเมินจากการส่งงานตามเวลาท่ี
ก าหนด
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการสอบ
4. ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ร่วม
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
5. ประเมินจากพฤติกรรมการเคารพ
กฎระเบียบและกฎหมาย

PLO2 แสดงออกถึงทักษะความพร้อมในการ
ท างานในทุกสภาวะและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. เรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามท่ีเหมือง
และในโรงงานดา้นวสัดุ
2. ฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ
3. เชิญ ศิษย์เก่า/บ ริษัท  ถ่ายทอด มุมมอง
ประสบการณ์การท างาน
4. มีกิจกรรมส่งเสริมให้นกัศึกษาสนใจเรียนรู้
และฝึกฝนการสืบคน้ขอ้มูล
5. ชวนคิดประเด็นปัญหา และให้นักศึกษา
เกิดความสนใจในการหาค าตอบ
6 . ให้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ฝ น ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเพื่อคน้ควา้หาความรู้

1. ประเมินจากรายงานท่ีส่งในการท า
ปฏิบติัการ
2. ประเมินจากผลสะทอ้นจากพ่ีเล้ียง
ฝึกงาน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการสนใจ
ในกิจกรรมท่ีให้เรียนรู้
4. ประเมินจากผลการใช้เทคโนโลยี
ในการคน้ควา้หาความรู้

PLO3 ปฏิบัติตนในฐานะผู ้น าและผู ้ตามได้
อยา่งเหมาะสม 

1. ให้ท างานเป็นกลุ่ม
2. มีรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร
3. จดักิจกรรมนอกสถานท่ีเพื่อสังคม
4 . ให้ นั ก ศึ ก ษ า มี ส่ วน ร่ วม ใน ก ารจั ด
นิทรรศการงานวิชาการของหลกัสูตร
5 . จั ด กี ฬ า สั ม พั น ธ์  กิ จ ก ร รม รับ น้ อ ง
สร้างสรรค ์บายเนียร์ รับพี่บณัฑิต

1. ประเมินจากผลสะทอ้นจากเพื่อนๆ
ในกลุ่ม
2. ประเมินจากพฤติกรรมในการ
ท างานร่วมกนั
3. ประเมินจากผลงานกลุ่มท่ีท า

PLO4 สามารถ ส่ือสารด้วยภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. มีการผสมผสานการใชร้ะบบส่ือการสอน
ออนไลน์และการสอนในหอ้งเรียน
2. ท ารายงาน คน้ควา้หาขอ้มูล และส่งงาน
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต

1. ประเมินจากพฤติกรรมการ
แสดงออกในการน าเสนองานต่างๆ
2. ประเมินจากรายงานผลท่ีน าส่ง
3. ประเมินจากทกัษะการใช้อุปกรณ์



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 3. มีการฝึกฝนการน าเสนองานหนา้ชั้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4. การอภิปรายภายในและนอกชั้นเรียน 
5. การน าเสนองานโดยใช้อุปกรณ์และส่ือ
น าเสนอท่ีทนัสมยั 

การน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

PLO5 แสดงออกถึงทกัษะความรู้ในดา้น
วิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 

1. เรียนร่วมกนัในรายวิชาท่ีเก่ียวโยงกนัจาก
เหมืองแร่สู่วสัดุ 
 2. ศึกษาดูงานภาพรวมการท าเหมืองละการ
ผลิตวสัดุต่างๆ 
3. ศึกษาระบบการท าเหมืองและการผลิตวสัดุ
ต่างๆ จากส่ือออนไลน ์
4. case study ในงานเหมืองแร่และวสัดุ 

1. ประเมินจากผลการทดสอบความรู้ 
2. ประเมินจากรายงานการศึกษาดู
งาน 
3. ประเมินจากทกัษะการถามตอบใน
การเรียนการสอน 
4. ประเมินจากแบบฝึกหัด การบา้นท่ี
มอบหมายให้ท า 

SPLO-1 แสดงออกถึงทกัษะความรู้ในแขนง
วิศวกรรมเหมืองแร่ในประเดน็ 
ดงัต่อไปน้ี 
- ธรณีวิทยา 
- การออกแบบเหมือง 
- การท าเหมือง 
- การแต่งแร่ 
- การบริหารจดัการเหมืองแร่ 

1. ศึกษาดูงานภาพรวมการท าเหมือง 
2. ศึกษาระบบการท าเหมืองจากส่ือออนไลน ์
3. case study ในงานเหมืองแร่ 
4. ศึกษาโปรแกรมและใช้โปรแกรมในการ
ออกแบบในงานเหมืองแร่ 

1. ประเมินจากการสอบวดัผลใน
ห้องเรียน 
2. ประเมินจากการสอบวดัผลกลาง
ภาค-ปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินจากรายวิชาโปรเจคท่ี
รับผิดชอบ 
5. ประเมินจากผลสะท้อนจากการ
ฝึกงาน 

SPLO-2 แก้ไขปัญหาในงานเหมืองแร่ทั้ งใน
ระดับพ้ืนท่ีภาคใต้และระดับสากลได้อย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

1. ให้กรณีศึกษาในการใชวิ้เคราะห์และแกไ้ข
ปัญหาจากการเหมือง 
2. ใชห้ลกัการทางสถิติมาวิเคราะห์แกไ้ข
ปัญหาในงานเหมืองแร่ 
3. มีปฏิบติัการ/ภาคสนามท่ีเหมือง 
4. เรียนรู้การใช้เคร่ืองมือจริงในการส ารวจ
ตรวจวัด  วิ เคราะห์  ทดสอบตัวอย่างจาก
เหมืองแร่ 

1. ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาใน
รายวิชาท่ีศึกษาภาคสนาม 
2. ประเมินจากผลสะทอ้นจากการ
ฝึกงาน 
3. ประเมินจากรายวิชาโปรเจค 
4. ประเมินจากผลการเรียนรู้รายวิชา 
ปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือ 

SPLO-3 ส าม ารถ ใช้ โป ร แก รมท าง ด้ าน
วิศวกรรมเหมืองแร่ในการออกแบบการท า
เหมืองได ้

1 . ส อน การใช้ โป รแกรม พ้ื น ฐ าน และ 
โปรแกรมประยกุตด์า้นวิศวกรรมเหมืองแร่ 

1. ประเมินจากแบบฝึกหดัท่ี
มอบหมายให้ท า 
2. ประเมินจากการสอบปฏิบติัการใช ้
โปรแกรม 

SPLO-4 แสดงออกถึงทกัษะความรู้ในแขนง
วิศวกรรมวสัดุในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
- พ้ืนฐานทางวสัดุวิศวกรรม 
- กระบวนการขึ้นรูปวสัดุ 
- การวิเคราะห์สมบติัของวสัดุ 
- การจดัการทางวิศวกรรมวสัดุ 

1. ศึกษาดูงานภาพรวมโรงงานดา้นวิศวกรรม
วสัดุต่างๆ 
2. ศึกษาระบบการท างานดา้นวิศวกรรมวสัดุ
จากส่ือออนไลน์ 
3. case study ดา้นวิศวกรรมวสัดุ 
4. ศึกษาโปรแกรมและใช้โปรแกรมในการ
ออกแบบในงานวิศวกรรมวสัดุ 

1. ประเมินจากการสอบวดัผลใน
ห้องเรียน 
2. ประเมินจากการสอบวดัผลกลาง
ภาค-ปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินจากรายวิชาโปรเจคท่ี
รับผิดชอบ 
5. ประเมินจากผลสะท้อนจากการ



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล ฝึกงาน 
SPLO-5 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
องค์ค วาม รู้ใหม่ และนวัตกรรมทางด้าน
วิศวกรรมวสัดุท่ีช่วยพฒันาภาคใต้และระดับ
สากล 

1. บูรณาการงานวิจยัร่วมกบังานดา้นการเรียน
การสอน 
2. เรียนรู้การผลิตจริงจากงานวิจยัโดยเป็นทีม
ในงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา 
3. case study ดา้นวิศวกรรมวสัดุ 

1. ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคดิเห็นในรายวิชา
ต่างๆ 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการท างาน
ในรายวิชาโปรเจค 
3. ประเมินจากผลสะท้อนจากการ
ฝึกงาน 

SPLO-6 ส าม ารถ ใช้ โป ร แก รมท างด้ าน
วิศวกรรมวสัดุในการออกแบบช้ินงานตน้แบบ 
การขึ้นรูป การถ่ายเทความร้อนการพิบัติของ
วสัดุได ้

1 . ส อนการใช้ โป รแกรม พ้ื น ฐ าน และ
โปรแกรมประยกุตด์า้นวิศวกรรมวสัดุ 

1. ประเมินจากแบบฝึกหดัท่ี
มอบหมายให้ท า 
2. ประเมินจากการสอบปฏิบติัการใช ้
โปรแกรม 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 

ก. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
กลุ่มท่ี 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 

235-001   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 



กลุ่มท่ี 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       
 
950-101  จิตวิวัฒน์ 1((1)-0-2)  
 New Consciousness 
 การเกิดจิตปัจจุบันขณะมีสติ หรือความรู้สึกตัวอยู่กับกายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็นกลางใน
ชีวิตประจ าวนั การประยุกต์ใช้สติในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ การใช้สติใคร่ครวญดูความคิดและ
อารมณ์ เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นอย่างมี
ความสุขและแบ่งปัน  
 Creation of new consciousness or mindfulness, self – awareness in the present moment, peaceful 
and neutral mind in daily life; application of mindfulness in learning and doing all activities, use of 
mindfulness to see thoughts and emotions, understanding the changes of emotions; understanding one’s 
self and others with happiness and sharing  
 
950-102  ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6)   
 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; team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple 
pattern society      
 
กลุ่มท่ี 3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร  
001-103  ไอเดียสู่ธุรกจิ/สู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร  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 
 

กลุ่มท่ี 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทัล  
กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน   
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 lifeand modern 
society in 21st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment; global 
and social problems; drawbacks of the advancement 
 
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 ofair pollution 
and solid waste; natural resources and pollution management 
 
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 
 

 
 
 



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 environmental 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 
 
กำรรู้ดิจิทัล   
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 
 
200-107  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 
 
345-104   รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
             Digital Technology Literacy 
 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภยั ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยุกตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวด ์   
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 เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากส่ือดิจิติลเพื่อ
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 
  
กลุ่มท่ี 5 กำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
กำรคิดเชิงระบบ  
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 
 
 



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 
 

472-114  กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
            Creative Thinking 
 ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พฒันาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง ; 
แผนผงัความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
 Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  
 

895-011  กำรคิดเพ่ือสร้ำงสุข 2((2)-0-4) 
            Creative Thinking 
 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 
  
กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
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 
 
315-100  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 
 
472-118  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 
 
กลุ่มท่ี 6 ภำษำและกำรส่ือสำร 
890-001  สรรสำระภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
            Essential English 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพื้นฐาน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้นๆ 
 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 เพื่อความเข้าใจ 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 
 
 
 
 
 



กลุ่มท่ี 7 สุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
สุนทรียศำสตร์ 
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 
 การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิ ลปะจากกระดาษ 
 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; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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  
 
895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2) 
           Thai Khim 
 ขิมไทย องคป์ระกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิมไทย 
 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 บทเพลงของฮาร์
โมนิกา 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 ความงดงาม 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 
กฬีำ 
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 มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม 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 หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย  
การน าไปใชใ้นชีวิตประจ 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 
 
วิชำเลือก หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป   
001-101 อำเซียนศึกษำ   2((2)-0-4) 
            ASEAN Studies 
 ประชาคมอาเซียน     พหุวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คงในอาเซียน ความร่วมมือ
ภายใตป้ระชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบนั ความเป็นพลเมืองอาเซียน  
  ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration in 
ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 
 
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 
 
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 
 
142-211 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((2)-0-4) 
 English for Personality Development 
 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน้ือหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ท่ีหลากหลาย เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โลกและส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ทกัษะการส่ือสารระหว่างบุคคล 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 



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 
 
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 
 
315-203 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 
 
 
 



336-215 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 
  
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 
  
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัศาสตร์อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป กฎหมายท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต หลกันิติรัฐและหลกั
นิติธรรม กระบวนการยติุธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยติุธรรมในชีวิตประจ 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 
 
890-010  กำรพฒันำทักษะกำรเขียนภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
          Improving English Writing Skills 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน และ  
                                                 890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้มีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่างๆ 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน และ  
                                                  890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 การฝึกอ่านจากส่ือส่ิงท่ีพิมพท่ี์เป็นของจริงในบริบทต่างๆ เช่น ส่ือจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่น
พบั โบรชวัร์ ป้ายโฆษณา หนงัสือพิมพ ์อีเมล คู่มือต่างๆ เป็นตน้  การฝึกใชเ้ทคนิคการอ่านในแบบต่างๆ เช่น 
การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศพัท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท า
ความเข้าใจกับจุดประสงค์ผูเ้ขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิดจาก
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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                                                                     890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัค า วลี ประโยค ย่อหนา้ และขอ้ความแบบต่าง ๆ การอ่านเพื่อ
หารายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความท่ีซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพฒันาอัตรา
ความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวสัดุการอ่านชนิดต่างๆ 
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                                                                     890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 



 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                                      890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :  890-002 and 890-003 
 การออกเสียงพยญัชนะและสระในภาษาองักฤษ เสียงพยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ย การเนน้เสียง
ในระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาของคนไทย 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                                     890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                            890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 



 การสร้างความตระหนกัรู้ถึงลกัษณะการด าเนินบทสนทนาและหนา้ท่ีของภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการ
สนทนาในชีวิตประจ าวนั การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ไปในบริบททางปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                           890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการส่ือสารใน
สถานการณ์ต่างๆ 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                           890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :  890-002 and 890-003 
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                          890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET  มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 



 การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ รับทราบขอ้มูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี แนวคิด ความเช่ือ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม
ประเพณีทั้งของไทยและชาติต่างๆ 
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                          890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :  890-002 and 890-003 
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                           890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 กลวิธีการอ่านแบบต่างๆ 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                          890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 



 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                           890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                           890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                         890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 



 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 ภาษาและทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียว การเตรียมตวัส าหรับการเดินทาง การจดั
โปรแกรมท่องเท่ียว ทกัษะการเอาตวัรอดส าหรับนักท่องเท่ียว ความแตกต่างทางวฒันธรรมและมารยาท
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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                          890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                           890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                            890-003 ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 



 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                          890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :    890-002 and 890-003 
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                           890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตวัย่อและค าบรรยายภาษาองักฤษในการผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ทางส่ือ
สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ส่ือภาษาองักฤษท่ีเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ การเลือกใชท้รัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                      890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในส่ือดิจิตอลประเภทต่างๆ 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 Employment 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                          890-003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 การทบทวนและเพิ่มความรู้และทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการท าขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการ
ท างาน การสร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การท 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 890-002 ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ  
                                            890-003 ภำษำองักฤษพร้อมใช้ หรือมีคะแนน O-NET มำกกว่ำ 50 คะแนนขึน้ไป 
 Prerequisite :   890-002 and 890-003 
 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 



891-020  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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  891-020  ภำษำจีนเบื้องต้น หรือตำมควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ/ผู้สอน 
 Prerequisite :   891-020   
 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 891-020 ภำษำจีนเบื้องต้น หรือตำมควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ/ผู้สอน 
 Prerequisite :   891-020   
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการท างาน  ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ต่างๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and writing in 
provided situations; Chinese cultures in various situations  
 
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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  891-010 ภำษำญ่ีปุ่นเบื้องต้น  หรือตำมควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ/ผู้สอน 
 Prerequisite :   891-010   
 ค าศัพท์ ส านวนและประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญ่ีปุ่ 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 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  891-010 ภำษำญ่ีปุ่นเบื้องต้น  หรือตำมควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ/ผู้สอน 
 Prerequisite :   891-010   
 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   
 
891-040  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 
 
895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4) 
          Contemporary Arts and Culture 
 ศิลปวฒันธรรมในสังคมร่วมสมยั ผลกระทบและคุณค่าท่ีมีต่อสังคมไทย ศิลปวฒันธรรมในเป็น
ประเด็นใหม่ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new issues on arts 
and culture    
 
 



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 
  

895-047 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 กำรวำดเส้นและระบำยสี 2((2)-0-4)           
 Drawing and Painting 
 หลกัการวาดเส้น องคป์ระกอบทศันศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบติัวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่างๆ 
เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 
 Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing and painting 
different shapes; drawing and painting techniques 
  

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    
 

895-052  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 
 

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 าคญัในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
 History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and major tourist 
attractions of Songkhla and Hat Yai City 
  

895-060 กำรพลศึกษำและนันทนำกำร  2((2)-0-4)             
 Physical Education and Recreation 
 ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ  คุณภาพชีวิต  สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มในยุคโลกาภิวตัน์กบัการพลศึกษาและนนัทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการ
ไปใชใ้นชีวิตประจ 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 
  
895-063 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 
 
ข. หมวดวิชำเฉพำะ  
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม  
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
  Introduction to 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 
 
200-112  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 
 
200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
  Basic Electrical Engineering  
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง; แรงดนัไฟฟ้า; กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้า; อุปกรณ์ไฟฟ้า
เบ้ืองตน้; กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์; การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั; ก าลงัไฟฟ้าจริงและ
ก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ; ตวัประกอบก าลงั; การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั; การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส; 
ระบบไฟฟ้าสามเฟส; หมอ้แปลงไฟฟ้า; เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้; เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า; 
แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 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 เรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออ
บลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดั การก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอ่ืนๆ 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 
 
235-101 คณิตศำสตร์ข้ันสูงส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ 2((2)-0-4) 
 Advance Mathematics for Mining and Materials Engineer  
  รำยวิชำบังคับก่อน : 200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 
 Prerequisite :   200-112 
 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพนัธ์ของฟังก์ชันหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ
อนัดับท่ีหน่ึงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นอนัดบัท่ีสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวั
และการประยกุตผ์ลการแปลงลาปลาซและการประยกุต ์ระบบพิกดัเชิงขั้ว 
 ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพนัธ์ตามเส้นและปริพนัธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพนัธ์สามญั
เชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตวัแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 
 Sequences and series of real numbers; derivatives of functions of several variables; ordinary 
differential equations of first order and first degree; second order ordinary differential equations with 
constant coefficients; Laplace transforms and applications; polar coordinate system 
 Multiple integrals; vector calculus; line integrals and surface integrals; linear ordinary 
differential equations with variable coefficients; Fourier series; partial differential equations 
 



225-231   สถิติวิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
 Engineering Statistics I  
 วิธีการทางสถิติ ลกัษณะสมบติัของขอ้มูลและการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การแจกแจงของส่ิงตวัอย่าง ทฤษฎี
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง  
สหสัมพนัธ์ 
 Statistical methods; properties of data and analysis; probability; random variable; discrete 
probability distribution function; continuous probability distribution function; sampling distribution; 
estimation theory; test of hypothesis; analysis of variance; linear regression analysis; correlation 
 
225-355 กำรจัดกำรกำรผลติและกำรด ำเนินงำนสมัยใหม่ 3((3)-0-6) 
 Modern Production and Operations Management  
 ระบบการด าเนินงาน ประกอบดว้ย การจดัการการด าเนินงาน กลยทุธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์ 
การเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษาการท างาน การบริหารโครงการ การวางแผนก าลงัผลิต  การ
วางแผนรวม การวางแผนความตอ้งการวสัดุ การจดัการพสัดุคงคลงั การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบริหาร
ระบบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ปัญญประดิษฐ์และระบบอตัโนมติัในการจดัการการผลิตและการ
ด าเนินงาน กรณีศึกษาการจดัการการผลิตและการด าเนินงานในยคุอุตสาหกรรม 4.0 
 Operations system; operations management; operations strategy; forcasting; location planning; 
facility layout; work study; project management; capacity planning; aggregate quality management and 
quality control; artificial intelligence and automation systems in production and operations management; 
case studies of production and operations management in an era of industry 4.0 
 
225-211  พื้นฐำนทำงกระบวนกำรผลติ 2((1)-3-2) 
 Fundamental of Manufacturing Process  
 แนะน ากระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิต องคป์ระกอบและปัจจยัการผลิต ประเภทกรรมวิธี
การผลิต เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะ การตดัเฉือนวสัดุ การขึ้นรูปวสัดุผง การขึ้นรูปพลาสติก การ
เช่ือมแบบหลอมละลาย กระบวนการเช่ือมประสานแบบอ่ืนๆ กรรมวิธีทางความร้อน เป็นตน้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตเบ้ืองตน้ทางวิศวกรรม การวดัละเอียดและมาตรวิทยา การปฏิบติัการพื้นฐานทาง
กระบวนการผลิต เช่น การกลึงปอก กลึงปาดหนา้ กลึงเรียว กลึงเกลียว กลึงขึ้นลาย การเช่ือมไฟฟ้า การเช่ือม
แก๊ส การบดักรี การขึ้นรูปโลหะแผน่ กระบวนการหล่อโลหะ เป็นตน้ 
  Introduction to industrial manufacturing processes; manufacturing components and factors; 
types of manufacturing process such as foundry, metal forming, material cutting, powder forming, plastic 
forming, fusion welding, other weld-joint types, heat treatment; introduction to CAD/CAM/CAE 



technologies; measurement and metrology; manufacturing processes laboratory such as turning, facing, 
tapering, screw-thread cutting, knurling, arc welding, Oxyfuel-Gas welding, soldering, sheet metal 
forming, casting operations 
 
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 
 
กลุ่มวิชำเฉพำะทำงด้ำนวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
วิชำบังคับเรียนร่วม 
235-111 เปิดโลกทัศน์วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ   2((2)-0-4) 
 Introduction to Mining and Materials Engineering 
 บทบาทของวิศวกรเหมืองแร่และวสัดุ สภาวิศวกร และจรรยาบรรณ ภาพรวมและกรณีท่ีน่าสนใจ
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมเหมืองแร่และวสัดุ กรอบแนวคิดดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานวิศวกรรมเหมืองแร่
และวสัดุ 
 Roles of mining and materials engineers; engineering council and ethics; overview and 
interesting cases concerning mining and materials industry; concept of environmental management in 
mining and materials engineering works 
 
235-231 เคมีส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ 3((3)-0-6) 
 Chemistry for Mining & Materials Engineer 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 
 Prerequisite :   200-114   
 ความปลอดภยัของสารเคมี เคมีของสารละลาย สมดุลการละลาย สมดุลระหว่างเฟส สมดุลเคมี 
และกรด-เบส อุณหเคมี เคมีไฟฟ้า และการสึกกร่อน คอลลอยดแ์ละเคมีพื้นผิว  
 Chemical safety; solution chemistry, solution equilibrium; phase equilibrium, chemical 
equilibrium and pH; thermochemistry; electrochemistry and corrosion, colloid and surface chemistry 
 



237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Engineering Materials 
 ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม ได้ แก่ โลหะ          
พอลิเมอร์ เซรามิก วสัดุผสม วสัดุอิเลกทรอนิกส์ วสัดุอ่ืนๆ  เฟสไดอะแกรม 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 
 
237-221 อุณหพลศำสตร์ของวัสดุ  3((3)-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 
 Prerequisite :   200-114   
 กฎขอ้ท่ี 1 และกฎขอ้ท่ี 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ เกณฑส์ าหรับสมดุลในกระบวนการท่ีความดนัคง
ตวั พลงังานอิสระท่ีเป็นฟังกช์นัของอุณหภูมิ ความดนั และศกัยท์างเคมี การค านวณพลงังานอิสระเชิงตวัเลข
จากขอ้มูลทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลในก๊าซผสม สมดุลระหว่างเฟสควบแน่นและเฟสก๊าซ แผนผงัพลงั
อิสระ พฤติกรรมของสารละลาย 
 First and second laws of thermodynamics; criteria for equilibria in constant pressure processes; 
free energy as a function of temperature, pressure and chemical potential; equilibrium in gas mixtures; 
equilibrium between condensed phases and gas phases; free energy diagram; solution behavior  
 
กลุ่มท่ี 9 โครงงำนและสหกจิศึกษำ 
235-391 กำรฝึกงำนส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ                                                 ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
 Practical Training for Mining and Materials Engineer 
 เง่ือนไข : มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 ขึ้นไป และเป็นไปตำมระเบียบกำรฝึกงำนของ
สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
 การฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมง 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุก่อน ประเมินผลรายงานการฝึกงานโดย
หน่วยงาน สถาบนั หรือ บริษทัท่ีฝึกงานร่วมกบัสาขาวิชา 
 Condition: for third year student and above with consent of the department of mining and 
materials engineering Training in mining engineering in organization, institute or company approved by 
the department of mining and materials engineering for a period not less than 320  hours; submission of a 



written report is required at the end of training; evaluation by training organization, institute or company 
and the department of mining and materials engineering 
   
235-491 โครงงำนส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ 1 2((1)-2-3) 
 Project for Mining and Materials Engineer I 
 ค้นควา้ข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและหลักการการเขียนรายงานและการอ้างอิง ออกแบบการ
ทดลอง และน าเสนอโครงร่างโครงงานวิจยั 
 Review the relevant researches and principle of report writing and reference format, design the 
experiment and summits the complete of project proposal 
 
235-492 โครงงำนส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ 2 4((1)-6-5) 
 Project for Mining and Materials Engineer II 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  235-491  โครงงำนส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ 1 
 Prerequisite :   235-491   
 นักศึกษาแต่ละคนจะตอ้งท าโครงงานทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ โดยมีการออกแบบ 
สร้าง หรือ การศึกษาวิจยั คน้ควา้ ทดลอง นักศึกษาจะตอ้งรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น
ระยะๆ และตอ้งแสดงความคิดริเร่ิมและเป็นผูด้  าเนินการแกปั้ญหาเองเป็นส่วนใหญ่ การน าเสนอผลของ
โครงงานและการจดัท ารายงานเม่ือเสร็จส้ินภาคการศึกษา 
 Each student will perform a project in the fields of mining and materials engineering; the project 
should focus on design, development or research and experimentation; students must give an oral 
presentation on his/her progress periodically and most of the time they should initiate project ideas and 
solve the problem by themselves; oral presentation and reports are required 
 
235-493 สหกจิศึกษำส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education for Mining and Materials Engineer 
 เง่ือนไข : มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำปีท่ี 4 และเป็นไปตำมประกำศของภำควิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงท่ีเก่ียวกบัวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ นกัศึกษาจะตอ้ง
ปฏิบติังานในฐานะเสมือนพนกังานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพฒันาทกัษะทางดา้น
อาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นกัศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมงการท างาน
เต็มเวลาในสถานประกอบการ รวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการ
ท างานจะปฏิบติัโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน นกัศึกษาตอ้งรายงาน
และจดัท ารายงานสรุปผลการท างานใหก้บัสถานประกอบการ 



 Practical training and studying of real work place related to mining and materials engineering as 
full time staff of entrepreneur; establishment of professional skill based on the integration of classroom 
theory and practical work experience; at least 1 6  weeks of a semester in a workplace; carrying out and 
evaluation by both the project advisor and the entrepreneur, oral presentation and final report submission 
to the entrepreneur 
 
วิชำบังคับแขนงเหมืองแร่ 
215-319   ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคร่ืองกล  1(0-3-0) 
 Mechanical Engineering Laboratory 
 ปฏิบติัการเก่ียวกับความแข็งแรงของวสัดุ กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล และอุณ
หพลศาสตร์ การน าความร้อน 
 Experiments in the fields of strength of materials, fluid mechanics, mechanics of machines, 
thermodynamics and heat conduction 
 
215-329   กลศำสตร์วัสดุ  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Materials 
 แรงและความเคน้ ความเคน้และความเครียดรูปแบบต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้และ
ความเครียด ความเคน้ในคาน ผงัแรงเฉือน โมเมนต์ตดั การโก่งตวัของคาน การโก่งตวัของเสา วงกลมโมร์ 
ความเคน้ผสม เกณฑก์ารวิบติั 
 Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear force and bending 
moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s circle and combined 
stresses; failure criterion 
 
215-235 กลศำสตร์ของไหล  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Fluids  
 สมบติัของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดนัและการวดั แรงกระท าต่อวตัถุในของไหล การ
ทรงตัวของวตัถุลอย และสมดุลสัมพัทธ์ มโนทัศน์ของของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหลแบบ
ราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบความหนาแน่นคงท่ีและไม่คงท่ี การวิเคราะห์เชิงอินทิเกรต สมการ
ต่อเน่ือง สมการโมเมนตมั สมการพลงังาน และสมการเบอร์นูลลี การวิเคราะห์เชิงมิติและการจ าลองแบบ 
การไหลในท่อ แรงเสียดทานและความดันลดในท่อ การวิเคราะห์วงจรท่ออย่างง่าย การวดัอตัราการไหล 
จลนศาสตร์ของการไหล การศึกษาการไหลด้วยวิธีเชิงทัศน์ สมการต่อเน่ือง สมการนาเวียร์สโตกส์ การ
วิเคราะห์การไหลแบบไม่หมุนวน การวิเคราะห์การไหลในชั้นขอบเขตการไหลแบบราบเรียบและป่ันป่วน 
การไหลรอบวตัถุการวิเคราะห์แรงยกและแรงฉุดบนวตัถุการไหลแบบอดัตวัไดแ้บบหน่ึงมิติ 



 Fluid properties; fluid statics, pressure and measurements, forces on rigid body in fluid; stability 
of float body and relative equilibrium, ideal fluid and real fluid; laminar flow and turbulent flow; flow of 
compressible and incompressible fluid; continuity equation, momentum equations, energy eqation and 
Bernoulli’s equation; dimensional analysis and dynamic similarity; flow inside pipe, frictions and pressure 
losses along pipe; basic piping network calculation; flow measurement; kinematics of fluid flow, flow 
study with visualizations techniques; continuity equation; Navier-Stokes equation; analysis for Irrotational 
flow; analysis for boundary layer flow; laminar and turbulent flow; Flow around object; analysis for lift 
force and drag force; one-dimensional compressible flow 
 
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  
 
กลุ่มท่ี 1 ธรณีวิทยำแหล่งแร่ 
235-112 ชุดวิชำธรณีวิทยำท่ัวไป แร่และหิน 5((4)-3-8) 
 Module : General Geology, Minerals and Rocks   
 ก าเนิดโลก แร่และหิน กระบวนการทางธรณีวิทยา ธารน ้ า ธารน ้ าแข็ง น ้ าใตดิ้น แนวชายฝ่ังทะเล
และการเกิดแผ่นดินไหว ธรณีวิทยาโครงสร้างและธรณีแปรสัณฐาน การผุพงัและการเคล่ือนท่ีของมวล 
ทรัพยากรธรณี 
 การปฏิบติัการ: การตรวจและจ าแนกแร่และหินในห้องปฏิบติัการและภาคสนาม, การศึกษาแผนท่ี
ธรณีวิทยา การท าแผนท่ีภาคตดัขวางและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ 
 History of the earth; minerals and rocks; geological processes: streams, glacial, groundwater, 
coastal and earthquake; geological structure and plate tectonic; weathering and mass movement, mineral 
resources 
 Laboratory: minerals and rocks classification in laboratory and field, geological mapping and 
cross-section, geological and aerial photographic interpretation 



235-213 ธรณีวิทยำแหล่งแร่ 2((1)-3-2) 
 Geology of Mineral Deposits 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 235-112 ชุดวิชำธรณีวิทยำท่ัวไป แร่และหิน 
 Prerequisite :   235-112   
 การก าเนิดและปรากฏแหล่งแร่ร่วมกบัหินอคันี หินตะกอนและหินแปร แร่เกิดร่วม การแปรเปล่ียน
และการจ าแนกแหล่งแร่ ปัจจยัทางธรณีวิทยาท่ีสัมพนัธ์กบัลกัษณะของมวลสินแร่ แร่ส าคญัและแหล่งแร่ท่ี
พบในประเทศไทย 
 Genesis and occurrence of mineral deposits in igneous, sedimentary and metamorphic rocks; 
mineral associations; alteration and classification of mineral deposits; geological factors and ore body 
characteristics, essential minerals and minerals resources in thailand 
 
กลุ่มท่ี 2 เทคโนโลยีกำรท ำเหมือง 
235-221 ชุดวิชำกำรท ำเหมืองผิวดินและใต้ดิน 5((4)-2-9) 
 Module : Surface and Underground Mining   
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 235-111 เปิดโลกทัศน์วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ และ 
 235-112 ชุดวิชำธรณีวิทยำท่ัวไป แร่และหิน 
 Prerequisite :   235-111 and 235-112  
 การส ารวจ การประเมินและการพฒันาแหล่งแร่ การจ าแนกและการประยุกต์ใช้ของวิธีการท า
เหมืองผิวดินและใตดิ้นแบบต่างๆ การขุดและการล าเลียงแร่และมูลดิน เทคนิคการเจาะและการระเบิด การ
ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยัและความปลอดภยัในการท าเหมือง เทคนิคการเจาะและระเบิด
ส าหรับการท าเหมืองใต้ดิน แนะน าการค ้ายนั การระบายอากาศ การระบายน ้ าและการให้แสงสว่าง การ
ควบคุมและประยกุตใ์ชก้ารทรุดตวัของผิวดิน 
 Exploration, evaluation and development of mineral deposits; classification and application of 
various surface and Underground mining methods, earth and rock excavations, drilling and blasting 
techniques; environmental protection, mine welfare and safety, drilling and blasting technique for 
underground excavation; introduction to underground support, ventilation, drainage and illumination; 
applications of subsidence and ground control  
 
กลุ่มท่ี 3 เคมีในงำนเหมืองแร่ 
235-232 เคมีวิเครำะห์ส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่ 2((1)-3-2) 
 Analytical Chemistry for Mining Engineer  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :    200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 
 Prerequisite :   200-114  



 เรียนรู้การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ หลกัการ และปฏิบติัการการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อตรวจสอบแร่
และหิน 
 Using of chemical instrument and learning about methods of analysis for analyze the 
composition of minerals and rock 
 
กลุ่มท่ี 4 กำรรังวัดในงำนเหมืองแร่ 
235-341 ชุดวิชำเทคโนโลยีกำรรังวัดในงำนเหมืองแร่ 5((3)-6-6) 
 Module : Mine Surveying Technology Module 
 ลกัษณะและหลกัการเบ้ืองตน้ของงานส ารวจ เคร่ืองมือส ารวจทัว่ไป กลอ้งระดบัและกลอ้งส ารวจ  
ธีโอโดไลต ์ทฤษฎีการวดัและความคลาดเคล่ือนของการวดั การวดัมุมราบและมุมด่ิง การวดัระยะทางดว้ยโซ่
และแถบวดัระยะ การวดัระยะทางดว้ยสเตเดียและซับเทนซ์บาร์ การท างานวงรอบ การท างานระดบั เส้นชั้น
ความสูงและการรังวดัเพื่อท าแผนท่ีภูมิประเทศ การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตร การประยุกต์การรังวดั
ส าหรับเหมืองผิวดิน การรังวดัดว้ยภาพถ่าย การรังวดัส าหรับเหมืองใตดิ้น การถ่ายพิกดัในแนวราบ แนวเอียง 
และแนวด่ิง การส ารวจในอุโมงคแ์ละการเช่ือมต่ออุโมงค ์เทคโนโลยใีหม่ส าหรับการส ารวจในงานเหมืองแร่ 
 Principle and introduction to elementary surveying; general surveying instruments : level and 
theodolites; theory of errors and measurements; measurement of horizontal and vertical angles; distance : 
measurement by chain and tape, stadia and subtense bar; traverse, leveling; contour line and topographic 
mapping; area and volume computation; surface mine surveying; photogrammetry ; mine mapping and 
cross-section;  underground surveying; transferring of meridian : horizontal, incline and vertical; tunnel 
surveying and tunnel curve ; new technology in mine surveying 
 
กลุ่มท่ี 5 เทคโนโลยีกำรแต่งแร่ 
235-351 ชุดวิชำเทคโนโลยีกำรแต่งแร่ 5((4)-3-8) 
 Module : Mineral Processing Technology 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :      235-112 ชุดวิชำธรณีวิทยำท่ัวไป แร่และหิน 
 Prerequisite :   235-112   
 ทฤษฏีและปฏิบติัการของกระบวนการแต่งแร่ทางกายภาพและทางเคมี หลกัการในการแต่งแร่และ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ การท าสมดุลของวงจรอยา่งง่าย การชกัตวัอยา่ง การลดขนาดและการแตกตวั
เป็นอิสระของแร่และมลทิน การคดัขนาดดว้ยตะแกรง การคดัขนาดอนุภาค การวิเคราะห์ขนาด การแต่งแร่
โดยอาศยัแรงโนม้ถ่วง การแยกแร่ดว้ยแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต การออกแบบแผนผงัการแต่งแร่อยา่งง่าย การ
ลอยแร่ การก่อกลุ่มตกตะกอนและโคอะคูเลชัน่ การแยกของแข็ง ของเหลว การเกรอะ การกรอง การอบแห้ง 
กระบวนการแต่งทางเคมี การออกแบบแผนผงัการแต่งแร่ท่ีซบัซอ้น 



 Theory and laboratory of physical and chemical mineral processing; principles of mineral 
processing and economic efficiency; sampling; size reduction and liberation of valuable mineral and 
tailing; screening; particle size analysis; classification; gravity concentrations; magnetic and electrostatic 
separations; simple mineral process flowchart design; flotation of minerals; flocculation and coagulation; 
solid-liquid separation; thickening; filtration; drying and complex mineral processing flowchart design 
 
กลุ่มท่ี 6 กำรออกแบบเหมือง 
235-361 กำรระเบิดในงำนวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
 Blasting Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 235-221 ชุดวิชำกำรท ำเหมืองผิวดินและใต้ดิน 
 Prerequisite :   235-221   
 การศึกษาและเรียนรู้ในเร่ืองของการเจาะหิน สมบติัและการใชว้ตัถุระเบิด  ทฤษฎีการระเบิด  การ
ออกแบบระเบิดของเหมืองผิวดินและเหมืองใตดิ้น ความปลอดภยัและการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มจากการระเบิด
 Drilling for blasting; properties of explosives; use of explosives; blasting theories and 
techniques; surface and underground blast design; blast safety and environment protection from blasting 
 
235-362 ชุดวิชำเคร่ืองจักรและกำรวำงแผนในงำนเหมืองแร่ 5((4)-3-8) 
 Module : Mine Equipment and Planning  
 รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 235-371 ชุดวิชำโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่ 
 Corequisite :   235-371   
 หลกัทัว่ไปในการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ การค านวณและการเลือกใช้เคร่ืองจกัรกลหนัก
ชนิดต่างๆ ในงานเหมืองแร่และเหมืองหิน การประยุกตใ์ชค้วามรู้ต่างๆ ในการออกแบบและวางแผนเหมือง
แร่ การควบคุมคุณภาพและสมดุลมวล การจัดการในงานเหมืองแร่และเหมืองหิน การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และการจ าลองระบบการท าเหมือง แผนการฟ้ืนฟูและแผนการปิดเหมือง กรณีศึกษา 
 Concept of mine planning and design; selection of heavy equipment in mine and quarry; 
application of relevant knowledge in mining engineering for mine design and mining planning; quality 
control and mass balance; management in mine and quarry; computer application and mine system 
simulation; rehabilitation and mine closure plan; case studies 
 
235-363 ส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัยในงำนเหมืองแร่ 4((4)-0-8) 
 Environmental and safety in Mining 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 235-111  เปิดโลกทัศน์วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  หรือ 
 235-112  ชุดวิชำธรณีวิทยำท่ัวไป แร่และหิน 



 Prerequisite :   235-111 or 235-112   
 การศึกษาและเรียนรู้ในเร่ืองของมลพิษท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมแร่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการท า
เหมืองแร่ กฎหมายข้อก าหนด  การวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   วิธีการควบคุมและจดัการเพื่อ
ควบคุมมลภาวะ เช่น การบ าบดัน ้ าเสีย การจดัการของเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมเสียง 
คล่ืนอดัอากาศและความสั่นสะเทือนจากการระเบิด การฟ้ืนฟูพื้นท่ีเหมืองแร่ภายหลงัการท าเหมือง การมี
ส่วนร่วมของประชาสังคมและความปลอดภยัในการท าเหมือง  
 Pollution from mining industries; environmental problem from mining; environment law and 
environmental impact assessment; environmental method to control and manage the problems; wastewater 
treatment; waste management; air pollution control; noise pollution control; ground vibration and air blast 
from blasting control; mining reclamation cooperated social responsibilities and mine safety  
 
235-364 ธรณีเทคนิค 3((2)-3-4) 
 Geotechnics 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 235-112  ชุดวิชำธรณีวิทยำท่ัวไป แร่และหิน  และ 
 221-101  กลศำสตร์วิศวกรรม 1 
 Prerequisite :   235-112 and  221-101   
 สมบัติทางวิศวกรรมของดินและหิน เกณฑ์พิบัติส าหรับหิน การจ าแนกมวลหิน การวิเคราะห์
เสถียรภาพส าหรับงานวิศวกรรม 
 การปฏิบัติการ: สมบติัพื้นฐานของหินและมวลรวม ดัชนีสภาพคงทนต่อการกลั้ว การประเมิน
คุณภาพหินจากหลุมเจาะ ความแข็งกระดอนแบบชมิดต ์ดชันีก าลงัแรงกดจุด การทดสอบกระแทก การสึก
หรอแบบลอสแองเจลีส การบดอดัดิน 
 Engineering properties of soils and rocks; failure criteria of rocks; rock mass classification; 
stability analysis for engineering works 
 Laboratory: basic properties of rocks and aggregates; slake durability index; core recovery and 
R.Q.D. evaluation; Schmidt rebound hardness, point load strength index; los angeles abrasion; impact test 
 
กลุ่มท่ี 7 คอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่ 
235-371 ชุดวิชำโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่ 5((3)-6-6) 
 Module : Computer Application for Mining Engineer   
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 235-221 ชุดวิชำกำรท ำเหมืองผิวดินและใต้ดิน 
 Prerequisite :   235-221   
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบคน้ข้อมูล การเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ตรรกะคิดวิเคราะห์
ผ่านการเขียนโค๊ดโปรแกรม การเรียนรู้โปรแกรม CAD และตารางค านวณ การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมเฉพาะ



ทางด้านเหมืองแร่ในการวางแผนและการออกแบบเหมืองเปิดและเหมืองใตดิ้น และโปรแกรมการสร้าง
แบบจ าลองในงานเหมืองแร่  
 Computer application for searching information; lifelong learning; logic and analytical thinking 
through coding programs; learning CAD and spread sheet programs; application of specialized programs 
in mine planning and design of open pit mining and underground mining; mine modeling and simulation 
program 
 
กลุ่มท่ี 8 เศรษฐศำสตร์และกำรบริหำรจัดกำรเหมืองแร่ 
235-481 ชุดวิชำเศรษฐศำสตร์เหมืองแร่และกำรประเมินโครงกำร 5((4)-2-9) 
 Module : Mine Economics and Project Evaluation   
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 235-221 ชุดวชิำกำรท ำเหมืองผิวดินและเหมืองใต้ดิน  
 Prerequisite :   235-221  
 แนะน าเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพ แนวคิดมูลค่าเงินตามกาลเวลา การ
ประเมินรายรับรายจ่าย เทคนิคการตดัสินใจการลงทุน เทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียง การปฏิบติักรณีศึกษา
ของการประเมินโครงการเหมืองแร่  
 Principle of Economics; Demand, Supply and Equilibrium; Time value of Money; Income and 
Cost Estimation; Investment Decisions Techniques; Risk Analysis Techniques; Practice in Case Studies of 
Mining Project Evaluation 
 
วิชำบังคับแขนงวัสด ุ
225-331 กำรควบคุมคุณภำพยุคดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Age Quality Control 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :225-231 สถิติวิศวกรรม 1 หรือ โดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร/ผู้สอน 
 Prerequisite :   225-231   
 สถิติท่ีใชใ้นงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมส าหรับขอ้มูลผนัแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลกัษณะ
แผนภูมิควบคุมกระบวนการผลิตชนิดอ่ืนๆ แผนการชักส่ิงตัวอย่าง เส้นโค้งโอซี  แผนการชักตัวอย่าง
เชิงเด่ียว แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงเด่ียวแบบมีการกรอง แผนการชกัส่ิงตวัอย่างเชิงคู่ แผนการชกัส่ิงตวัอย่าง
เชิงคู่แบบมีการกรอง แผนการชักส่ิงตวัอย่างแบบต่อเน่ือง แผนการชกัส่ิงตวัอย่างเชิงซ้อน แผนการชกัส่ิง
ตวัอยา่งภายใตม้าตรฐานเอม็ไอแอล-เอสทีดี-105อี แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งส าหรับขอ้มูลผนัแปร การวิเคราะห์
ตน้ทุนคุณภาพ ทฤษฏีความน่าเช่ือถือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร การบริหารประสบการณ์ทั่วทั้ ง
องค์กร ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานไอเอสโอ 9000 รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ขอ้มูลขนาดใหญ่เพื่อการ
ควบคุมคุณภาพยุคดิจิทัล การฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถาน
ประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม 



 Statistics for quality control, control charts for variables, control charts for attributes, other types 
of control charts; acceptance sampling, OC curve, single sampling plan, rectified single sampling plan, 
double sampling plan, rectified double sampling plan, continuous sampling plan, multiple sampling plan; 
sampling plan under military standard MIL-STD-105E; sampling plan for variables; quality cost analysis, 
reliability theory; total quality management (TQM); total experience management (TEM); quality 
management system, ISO 9 0 0 0  standards, national quality award; big data driven quality control in the 
digital age; doing case studies and problems in real-world situations through collaboration with industrial 
partners 
 
กลุ่มท่ี 1 วัสดุวิศวกรรมและสมบัติเชิงกล 
237-112 กลศำสตร์ส ำหรับวิศวกรวัสดุ 4((4)-0-8) 
 Mechanic for Materials Engineer 
 แนวคิดและหลกัการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยก
แรง โมเมนต ์แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง แผนภาพวตัถุอิสระ การ
วิเคราะห์โครงขอ้หมุน เฟรม และเคร่ืองจกัรกล แรงเสียดทาน ศูนยถ์่วง เซนทรอยด์ โมเมนตค์วามเ ฉ่ือยของ
พื้นท่ี วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ ความเคน้และความเครียด ความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้และ
ความเครียด สมบติัทางกลของวสัดุ การวิเคราะห์ความเคน้ในคานชนิดต่างๆ แรงเฉือนและโมเมนตด์ดั การ
โก่งของคาน การบิด 
 Fundamental concepts and principles of statics, two and three dimensional force systems, 
composition and resolution of force, moments, couples and equivalent force system, equilibrium of 
particles and rigid bodies, free body diagrams, analysis of trusses, frames and machines, friction, center of 
gravity, centroids, moments of inertia of plane areas, Mohr’s circle of moment of inertia. Stress and strain, 
stress-strain relationship, mechanical properties of materials, analysis of stress in various types of beam, 
bending moment, deflection and torsion 
 
กลุ่มท่ี 2 อุณหพลศำสตร์ของวัสดุ 
237-221 อุณหพลศำสตร์ของวัสดุ 3((3)-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 
 Prerequisite :   200-114   
 กฎขอ้ท่ี 1 และกฎขอ้ท่ี 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ เกณฑส์ าหรับสมดุลในกระบวนการท่ีความดนัคง
ตวั พลงังานอิสระท่ีเป็นฟังกช์นัของอุณหภูมิ ความดนั และศกัยท์างเคมี การค านวณพลงังานอิสระเชิงตวัเลข



จากข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลในก๊าซผสม สมดุลระหว่างเฟสควบแน่นและเฟสก๊าซ แผนผงั
พลงังานอิสระ พฤติกรรมของสารละลาย 
 First and second laws of thermodynamics; criteria for equilibria in constant pressure processes; 
free energy as a function of temperature, pressure and chemical potential; equilibrium in gas mixtures; 
equilibrium between condensed phases and gas phases; free energy diagram; solution behavior 
 
237-222 ปรำกฏกำรณ์ถ่ำยโอนของกระบวนกำรวัสดุ 3((3)-0-6) 
 Transport Phenomena of Materials Processing 
 พลศาสตร์ของไหล การไหลแบบลามินาร์ การไหลแบบป่ันป่วน กฎความหนืดของนิวตนั การไหล
ภายในท่อ การไหลภายนอก สมการดุลโมเมนตมั การวิเคราะห์เชิงมิติ การถ่ายโอนความร้อน การน าความ
ร้อน การพาความร้อนและการแผรั่งสี การถ่ายโอนมวล กฎการแพร่ของฟิกส์ 
 Fluid dynamics: laminar flow, turbulent flow, Newton’s law of viscosity, momentum-balance 
equation, dimensional analysis, internal and external flows. Heat transfer: conduction, convection, and 
radiation. Mass transfer: Fick’s law of diffusion 
 
237-223 โลหกรรมเคมี 3((3)-0-6) 
 Chemical Metallurgy 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :    200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 
 Prerequisite :   200-114   
 หลกัการของโลหกรรมการละลาย  ประกอบดว้ยพลศาสตร์ความร้อนของสารละลาย จลนศาสตร์
ของการชะละลาย และการตกตะกอน การสกดัดว้ยตวัท าละลายและการแลกเปล่ียนไอออน  ไฟฟ้าเคมีของ
สารละลาย  ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าและพลงังาน  หลกัการของโลหกรรมความร้อน  ประกอบดว้ย
การค านวณทางพลศาสตร์ความร้อน  การคลัไซเนชนั  การย่าง  การรีดกัชนั  การสกดัโลหะกลุ่มเหล็กและ
โลหะนอกกลุ่มเหลก็   
 Principles of hydrometallurgy including thermodynamics of aqueous solutions; kinetics of 
teching and precipitation; solvent extraction and ion exchange; electrochemistry of aqueous solution; 
current and energy efficiency; principles of pyrometallurgy including thermodynamnic applications, 
calcinations, roasting and metal reduction; extraction of ferrous and nonferros metals 
 
237-224 โลหกรรมกำยภำพ 3((3)-0-6) 
 Physical Metallurgy 
 โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก อินเตอร์เฟสและโครงสร้างจุลภาคของผลึก สารละลาย
ของแขง็และสารประกอบ การแปลงรูปแบบพลาสติกในผลึก การแพร่ รีคริสตลัไลเซชัน่  



 Crystal structure; crystal defects; crystal interfaces and microstructure; solid solution and 
compound; plastic deformation in crystalline solid; diffusion, recrystallization 
 
กลุ่มท่ี 3 โลหะกลุ่มเหลก็และโลหะนอกกลุ่มเหลก็ 
237-231 ชุดวิชำโลหะกลุ่มเหลก็และโลหะนอกกลุ่มเหลก็ 6((4)-6-8) 
 Module : Ferrous Metals and Non Ferrous Metals   
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :237-111 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite :   237-111   
 หลักการพื้นฐานของกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การแบ่งชนิดและมาตรฐานของ
เหลก็หล่อ เหล็กกลา้ และเหลก็ผสม เฟสไดอะแกรม โครงสร้างจุลภาค การปรับปรุงสมบติัเชิงกล การน าไป
ประยกุตใ์ชง้าน ปฏิบติัการเก่ียวกบัวิเคราะห์โครงสร้าง การปรับปรุงสมบติัเชิงกลและทดสอบสมบติัเชิงกล 
 การแบ่งชนิดและมาตรฐานของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เฟสไดอะแกรม โครงสร้างจุลภาค การ
ปรับปรุงสมบติัเชิงกล การน าไปประยุกตใ์ชง้าน ปฏิบติัการเก่ียวกบัวิเคราะห์โครงสร้าง การปรับปรุงสมบติั
เชิงกลและทดสอบสมบติัเชิงกล   
 Basic principle of iron and steel making; classification and standard of cast iron steel and Alloy 
steel; Phase diagram; microstructure; mechanical property modifications; applications of ferrous metal; 
laboratory related to microstructure analysis, mechanical property modifications and mechanical testing 
 Classification and standard of non ferrous metals; Phase diagram; microstructure; mechanical 
property modifications; applications of non ferrous metal; laboratory related to microstructure analysis, 
mechanical property modifications and mechanical testing 
 
กลุ่มท่ี 4 กำรขึน้รูปโลหะและวิศวกรรมผิว 
237-341 ชุดวิชำเทคโนโลยีกำรหล่อและกำรขึน้รูปโลหะ 5((4)-3-8) 
 Module : Metal Casting and Metal Forming Technology   
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 237-222 ปรำกฏกำรณ์ถ่ำยโอนของกระบวนกำรวัสดุ และ  
 237-231 ชุดวิชำโลหะกลุ่มเหลก็และโลหะนอกกลุ่มเหลก็ 
 Prerequisite :   237-222  and 237-231 
 หลกัการและเทคโนโลยีของกระบวนการขึ้นรูป เช่น การอดัรีดขึ้นรูป การรีดขึ้นรูป การตีขึ้นรูป 
การดึงลวดและท่อ และการขึ้นรูปโลหะแผ่น และกระบวนการอ่ืนๆ การประยุกตใ์ชง้าน ปฏิบติัการเก่ียวกบั
กระบวนการขึ้นรูป การวิเคราะห์ขอ้บกพร่อง และสมบติัเชิงกล 
 หลักการของโลหกรรมและวิศวกรรมท่ีประยุกต์ในโรงหล่อและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
เทคโนโลยกีารหล่อในอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต ์ระบบราง เทคนิคขั้นสูงในการหล่อโลหะ 



 Principle and technology of forming process i.e. extrusion, rolling, forging, wire and bar 
drawing, sheet metal forming and other process; applications; laboratory related to metal forming, defects  
analysis and mechanical properties 
 Metallurgical and engineering principles, foundry and related industries; casting technology for 
industries i.e. automotive, railway; advanced techniques for metal casting 
 
237-342 กรรมวิธีกำรเช่ือมและโลหะวิทยำกำรเช่ือม 3((3)-0-6) 
 Welding Processes and Welding Metallurgy 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :225-211 พื้นฐำนทำงกระบวนกำรผลติ  
 Prerequisite :   225-211   
 การเช่ือมต่อโลหะเบ้ืองตน้และแหล่งพลงังานส าหรับการเช่ือม ฟิสิกส์ของการอาร์ค กรรมวิธีการ
เช่ือมอาร์คแบบต่างๆ และกรรมวิธีการเช่ือมสมยัใหม่แบบอ่ืนๆ การเช่ือมต่อในสถานะของเหลวและของแข็ง 
โลหะวิทยาการเช่ือม รวมถึงความร้อนเขา้ ความสามารถในการเช่ือมของโลหะและโลหะผสมชนิดต่างๆ 
เทคนิคในการเช่ือมโลหะชนิดต่างๆ การเลือกลวดเช่ือมท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง โครงสร้างจุลภาคของเน้ือ
เช่ือมและบริเวณท่ีมีผลกระทบอนัเน่ืองมาจากความร้อน การเยน็ตวัของแนวเช่ือม การให้ความร้อนหลงัจา
การเช่ือม ขอ้ควรค านึงในการออกแบบงานเช่ือม ความแข็งแรงของรอยเช่ือมรวมถึงสมบติัทางกลอ่ืนๆ ของ
รอยเช่ือม การป้องกันและการแก้ไขความเค้นตกค้างและการบิดเสียรูปก่อน  การประยุกต์งานเช่ือมใน
อุตสาหกรรม ระบบควบคุมคุณภาพในงานเช่ือม ชนิดของขอ้บกพร่องต่างๆ ในแนวเช่ือมและวิธีการป้องกนั 
การทดสอบแบบท าลายและไม่ท าลายของรอยเช่ือม 
 Principle of joining and power source; physics of arc, arc welding processes and various modern 
welding processes, fusion welding, solid state joining, heat in welding and heat input; weldability as well 
as welding metallurgy of metals and its alloys; macro and microstructure of weld metal, heat affected zone 
(HAZ)  and base metal; preheat and post weld heat treatment; basic weld design, weld strength and other 
mechanical properties, residual stress and distortion; application of welding for industries quality control in 
welding; weld defects and prevention; finally destructive and non-destructive test in welding 
 
237-343 วิศวกรรมผิว 4((3)-3-6) 
 Surface Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :237-111 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite :   237-111  
 เทคนิคการปรับปรุงผิวด้วยวิธีต่างๆ การชุบผิวแข็ง การพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน การชุบ
เคลือบดว้ยกระแสไฟฟ้าและไม่ใชก้ระแสไฟฟ้า กระบวนการเคลือบผิวดว้ยเฟสไอ ไตรโบโลยเีบ้ืองตน้ 



 Surface heat treatment techniques; surface hardening; thermal spraying; electrolytic and 
electroless plating; vapour deposition; introduction to tribology 
 
กลุ่มท่ี 5 วัสดุเซรำมิก พอลเิมอร์ และวัสดุอ่ืนๆ 
237-351 วิศวกรรมเซรำมิก 3((2)-3-4) 
 Ceramic Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  237-111 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite :   237-111   
 ความหมายและลกัษณะเฉพาะของวสัดุเซรามิก การจ าแนกวสัดุเซรามิก โครงสร้างผลึกและสมบติั
เด่นและดอ้ย ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการกบัโครงสร้างจุลภาคและสมบติั เซรามิกดั้งเดิม เซรามิกขั้น
สูง และแก้ว กระบวนการผลิต การสังเคราะห์ และการขึ้นรูป การประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติการเก่ียวกับ
กระบวนการผลิตเซรามิก 
 Definition and characteristics of ceramics; classification; structure and properties; conventional 
ceramics, advanced ceramics and glasses; synthesis and fabrications; ceramic processing; applications of 
classical ceramics, advanced ceramics, and glasses; laboratory and work integrated learning 
 
237-352 วิศวกรรมพอลเิมอร์ 3((3)-0-6) 
 Polymer Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 237-111 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite :   237-111   
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับพอลิเมอร์และการประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ ชนิด โครงสร้าง 
สมบติัต่างๆ และการวิเคราะห์การไหลและการขึ้นรูปผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์ สารเติมแต่งส าหรับพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง พอลิเมอร์แตกสลายไดท้างชีวภาพ การเลือกพอลิเมอร์และการออกแบบ 
 Overview of polymer and application; polymerization, type structure, property and 
characterization of polymers; polymer rheology and biodegradable polymers processing polymer additives 
rubber technology and engineering; selection, design and environmental aspect 
 
กลุ่มท่ี 6 คอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกรวัสดุ 
237-361 กำรประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกรวัสดุ 3((1)-4-4) 
 Computer Application for Materials Engineer 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน  
 Prerequisite :   200-117   



 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมแผ่นงานส าเร็จรูป การเขียน
โปรแกรมเพื่อแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณทางเคมีและเทอร์โมไดนามิกส์
การใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบ แนะน าวิธีการทางไฟไนตอิ์ลิเมนต์ 
 Basic knowledge about microcomputer; internet; spreadsheet calculation; programming basic; 
varius modern computer programs applications for materials engineering such as chemistry and 
thermodynamics calculation, computer aided design and introduction to finite element analysis  
 
237-362 กำรเลือกวัสดุและกระบวนกำร 3((3)-0-6) 
 Materials and Processes Selection   
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   237-231 ชุดวิชำโลหะกลุ่มเหลก็และโลหะนอกกลุ่มเหลก็ 
 Prerequisite :   237-231   
 การเลือกใช้วสัดุตามสมบัติเฉพาะท่ีพึงประสงค์ การออกแบบช้ินส่วนและผลิตภณัฑ์ และการ
พิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ การเลือกกระบวนการผลิตและขึ้นรูปวสัดุเป็นผลิตภณัฑ์ แนะน าวิศวกรรมยอ้น
รอย กรณีศึกษาส าหรับการเลือกวสัดุและกระบวนการผลิต 
 Materials selection based on the required properties; design of component and products and 
economic consideration; selection of manufacturing process and materials forming; introduction to reverse 
engineering; cases study for materials and processes selection 
 
237-363 กำรออกแบบแม่พมิพ์ 1(0-3-0) 
 Mold and Die Design   
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   237-231 ชุดวิชำโลหะกลุ่มเหลก็และโลหะนอกกลุ่มเหลก็ 
 Prerequisite :   237-231   
 ปฏิบติัการการออกแบบแม่พิมพเ์บ้ืองตน้ส าหรับการขึ้นรูปโลหะ พอลิเมอร์ วสัดุผง วสัดุท่ีใช้ท า
แม่พิมพ ์การใชง้าน และการบ ารุงรักษาแม่พิมพ ์
 Laboratory related to basic it mold and die design for metal forming, polymer, powders; mold 
and die materials; uses and maintenance of mold and die 
 
กลุ่มท่ี 7 กำรพบิัติของวัสด ุ
237-471 กลศำสตร์และกำรวิเครำะห์ควำมพบิัติ 3((3)-0-6) 
 Failure Mechanics and Analysis  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :     237-112  กลศำสตร์ส ำหรับวิศวกรวัสดุ     
 Prerequisite :   237-112 



 ทบทวนทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น ความเคน้ระนาบ และความเครียดระนาบ ทฤษฎีพื้นฐานการพิบติั
แบบคราก แบบแตกหัก และแบบลา้ กลศาสตร์แตกหักยืดหยุ่นเชิงเส้น หลกัการความเขม้ความเคน้วิกฤต 
การเติบโตของรอยแตกและการพิบติัของวสัดุ การวิเคราะห์ความพิบติัในระดบัมหภาคและจุลภาค เน่ืองจาก
การคืบ การลา้ การกดักร่อน และการกดักร่อนจากความเคน้ การเส่ือมลงของรอยเช่ือม ขอ้บกพร่องจากการ
กระท าทางความร้อน กรณีศึกษา แนะน าวิธีการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความพิบติั 
 Review on theory of elasticity, plane stress and plane strain; basic failure theories by yielding, 
fracture and fatigue; linear elastic fracture mechanics, principle of critical stress intensity; crack growth 
and failure of materials; macro and micro analysis of failures due to creep, fatigue, corrosion and stress 
corrosion; degradation of weldment; defects from heat treatment; case study; introduction to methods and 
tools for failure analysis 
 
237-472 กำรเส่ือมสภำพของวัสดุ 3((2)-3-4) 
 Degradation of Materials  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :     200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 
 Prerequisite :   200-114   
 หลกัการของการกดักร่อน รูปแบบต่างๆ ของการกดักร่อน การป้องกนัการกดักร่อน การควบคุม 
และการเลือกวสัดุ การเส่ือมสภาพของวสัดุทางวิศวกรรม การทดสอบการกดักร่อน 
 Principles of corrosion; forms of corrosion; corrosion prevention, controls and materials 
selection; degradation of engineering materials; corrosion testing 
 
237-473 กำรตรวจวิเครำะห์วัสดุ 3((2)-3-4) 
 Materials Characterization  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   237-224  โลหกรรมกำยภำพ  และ 
                                                   235-231 เคมีส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวัสดุ 
 Prerequisite :   237-224 and  235-231   
 หลกัการพื้นฐานในการจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ การวิเคราะห์โดยอาศยัปฏิกิริยาทางเคมี
อนัตรกิริยาระหวา่งตวัอยา่งกบัโพรบ กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน
แบบส่องผา่น เทคนิคสเปกโทรสโกปี เทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอก็ซ์ และการเตรียมตวัอยา่ง 
 Fundamental principles of materials characterization,  wet analysis, probe-sample interaction, 
scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, spectroscopy techniques, diffraction 
methods, and sample preparation 
 
 



237-474 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Mechanical Behaviors of Materials  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :237-112 กลศำสตร์ส ำหรับวิศวกรวัสดุ 
 Prerequisite :   237-112 
 หลักการเบ้ืองต้นเร่ืองความสัมพันธ์ของเค้นและความเครียด ส าหรับการเสียรูปแบบยืดหยุ่น 
พลาสติกซิต้ี ดิสโลเคชนั ความเก่ียวพนักบัจุดบกพร่องชนิดอ่ืนๆ เสตรนฮาร์เดนนิงและการอบอ่อน แนะน า
ทฤษฎีการแตกหกั การลา้ การคืบ ซุปเปอร์พลาสติกซีต้ี การทดสอบสมบติัเชิงกลของวสัดุแบบต่างๆ 
 Basic principles of stress and strain relation ships for elasticity theory of elasticity of materials; 
theory of plasticity; dislocations, relation with other defects; strain hardening and annealing; introduction 
to fracture mechanics, fatigue, creep, superplasticity; mechanical property tests of materials  
 
วิชำเลือกวิชำชีพส ำหรับวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
237-453 วัสดุเชิงประกอบ 3((3)-0-6) 
 Composite Materials   
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :237-111 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite :   237-111   
 หลักการเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้วสัดุเชิงประกอบ วสัดุเชิงประกอบท่ีมีเมทริกซ์ท าจาก        
พอลิเมอร์ โลหะ และเซรามิกต่างๆ เส้นใยและสารเสริมแรง สมบติัเชิงกลและการวิเคราะห์ กระบวนการ
ผลิตวสัดุเชิงประกอบ วสัดุเชิงประกอบระดบันาโน 
 Fundamental and applied aspects of composite materials; polymer matrix composite (PMCs), 
metal matrix composite (MMCs) and ceramic matrix composite (CMCs); fibers and reinforcements; basic 
mechanics and analysis; manufacturing techniques; nonocomposites 
 
235-482 กฏหมำยและกำรบริหำรจัดกำรเหมืองส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่ 3((3)-0-6) 
 Law and Mine Management for Mining Engineer 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 235-111  เปิดโลกทัศน์วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  และ 
 235-112  ชุดวิชำธรณีวิทยำท่ัวไป แร่และหิน 
 Prerequisite :   235-111 and  235-112  
 พระราชบญัญติัแร่ และ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าเหมือง จรรยาบรรณ การจดัการวาง
แผนการท าเหมือง การจัดการการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดองค์กร ทรัพยากรบุคคล การ
ประชาสัมพนัธ์ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและความเส่ียง การขายและการตลาด และกรณีศึกษา 



 Minerals act and relevant laws for mining; ethics; mine planning management; management of 
production; quality control; organization; human resource; public relation; environmental; safety and risk 
management; sales and marketing; case studies 
 
235-401-4 หัวข้อพเิศษทำงวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 1-4   1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Mining and Materials Engineering I-IV 
 เง่ือนไข  :  ตำมที่ภำควิชำฯ ก ำหนดและต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
 วิทยาการและเทคโนโลยใีหม่ๆ และทนัสมยัและ/หรือท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมเหมืองแร่
และวสัดุทางด้านใดด้านหน่ึงต่อไปน้ี คือ การท าเหมือง การแต่งแร่ ธรณีวิทยา การส ารวจแร่และหิน การ
จดัการเหมืองแร่ โปรแกรมประยุกต์ในงานวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ โลหกรรม สมบติัของวสัดุประเภท
ต่างๆ เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วสัดุประกอบ การวิเคราะห์ทดสอบและปรับปรุงคุณภาพวสัดุ 
 New technologies and topics of current interest, or advanced  topics, or new developments in 
various fields of mining and materials engineering, mining, mineral processing, geology, exploration of 
rock and minerals, mine management, computer application for mining and materials engineering, 
metallurgy, properties of metal, ceramic, polymer, composite materials, analysis, testing and improve the 
quality of materials engineering 
 
235-461 วิศวกรรมควำมลำดหิน  3((3)-0-6) 
 Rock Slope Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 235-112  ชุดวิชำธรณีวิทยำท่ัวไป แร่และหิน 
 Prerequisite :  235-112  
 กลไกพื้นฐาน การวิเคราะห์การพิบติัความลาดประกอบด้วย พิบติัแบบระนาบ แบบรูปวงกลม 
แบบรูปล่ิม และแบบคะม า การออกแบบความลาดและเสริมก าลงัป้องกนัการเล่ือนไถล 
 Basic mechanics and analysis of solpe failure including plane, wedge, circular, and toppling 
failure; design of slope and reinforcement to prevent sliding 
 
235-462 ธรณีพบิัติและกำรบรรเทำ  3((3)-0-6) 
 Geohazard and Mitigation 
 ระบบและวฎัจกัรโลก โครงสร้างและวสัดุโลก แผน่ดินไหว การประทุภูเขาไฟ สึนามิ แผ่นดินถล่ม 
และมวลเคล่ือนท่ี การยบุตวั น ้าท่วม พิบติัภยัจากมหาสมุทรและภูมิอากาศ และผลกระทบจากอุกกาบาต 
 Earth systems and cycles; earth structure and materials; earthquakes, volcanic eruptions, 
Tsunamis, landslides and mass wasting; subsidence; floods; hazards of ocean and weather and meteorite 
impacts 



235-463 กลศำสตร์ของหินท่ีใช้ในกำรออกแบบเหมืองแร่ 3((3)-0-6) 
 Applications of Rock Mechanics to Mine Design 
 ศึกษาเก่ียวกบัสมบติัของหินท่ีใชใ้นการออกแบบเหมืองแร่ สมบติัแบบอิลาสิตกและพลาสติกของ
หิน การเกิดพิบติัของหิน ความลาดชนัของบ่อเหมือง 
 Study of engineering properties of rocks for mine design; elasticity and plasticity properties of 
rocks; failure criteria for rocks; slope stability 
 
235-411 กำรส ำรวจแหล่งแร่ 3((3)-0-6) 
 Mineral Exploration 
 วิทยาแร่ของแหล่งแร่เศรษฐศาสตร์ ธรณีวิทยาและแบบจ าลองของแหล่งแร่ การส ารวจน าร่อง การ
ส ารวจจากระยะไกล วิธีธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี เทคนิคการประเมิน 
 Mineralogy of economic deposits; mineral deposit geology and models; reconnaissance 
exploration; remote sensing; geophysical methods; exploration geochemistry; evaluation techniques 
 
235-412 เทคโนโลยีน ้ำบำดำล 3((3)-0-6) 
 Groundwater Technology 
 อุทกวฏัจกัร ก าเนิดทางธรณีวิทยาน ้ าบาดาล ระบบชั้นหินอุม้น ้ า หลกัมูลของการไหลของน ้าบาดาล 
สภาพการน าชลศาสตร์ การกกัเก็บและส่งผา่น ทรุดและการรุกของน ้าเคม็ ชลศาสตร์น ้าบาดาล สมบติัการกกั
เก็บส่งผ่าน หลกัการส ารวจผิวดินและใตดิ้น วิธีการเจาะบ่อน ้ า การทดสอบชั้นหินอุม้น ้ าและการวิเคราะห์
ระดบัน ้าลดลงตามเวลา วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ่อน ้า เคมีของน ้าบาดาล การพฒันาและบ ารุงรักษาบ่อ 
 Hydrologic cycle; geological occurrence of groundwater; aquifer systems; fundamentals of 
groundwater flow; hydraulic conductivity; storage and transmissivity; principles of surface and subsurface 
investigations; well drill methods; aquifer test and time drawdown analysis; well design and construction 
methods; chemistry of groundwater; well development and maintenance 
 
235-451 เทคโนโลยีกำรลดขนำด 3((3)-0-6) 
 Comminution Technology 
 หลกัมูลของลดขนาด กลศาสตร์ของการแตกหกั แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เคร่ืองยอ่ยและบดแร่ 
การออกแบบและควบคุมโรงยอ่ยและบดแร่ การท าสมดุลมวล ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 Fundamental of size reduction; fracture mechanics; mathematic model; crushing and grinding 
machines; crushing and grinding plant design and controls; mass balance; economic efficiency 
 
 



235-452 กำรแต่งถ่ำนหิน 3((3)-0-6) 
 Coal Processing 
 ชนิดและล าดบัชั้นของถ่านหิน แหล่งถ่านหินในประเทศไทย การใชป้ระโยชน์และสมบติัของถ่าน
หิน มาตรฐานการวิเคราะห์ถ่านหิน วิธีการแต่งถ่านหินดว้ยจ๊ิก โต๊ะสั่น การลอยแร่ และการแยกดว้ยมชัฌิม
หนกั ความสามารถในการลา้งถ่านหิน การป้องกนัส่ิงแวดลอ้มของโรงแต่งถ่านหิน 
 Type and rank of coals; coals deposition in Thailand; coal utilization and properties; analytical 
standards of coals; coal processing including jigging, tabling, flotation and heavy medid separation; coal 
washability; environmental protection in coal processing plant 
 
237-451 วัสดุชีวกำรแพทย์ 3((3)-0-6) 
 Biomedical Materials 
 วสัดุทนัตกรรมและชีวการแพทย ์วสัดุอวยัวะเทียม ความเขา้กนัไดข้องวสัดุและเน้ือเยื่อมนุษย ์การ
ปลูก/ฝังวสัดุฉลาดในร่างกายมนุษย ์
 Dental and biomedical materials; artificial organ materials; compatibility of materials on human 
tissues; implantation of smart materials in human body 
 
237-452 วัสดุส ำหรับเทคโนโลยีพลงังำนและส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 Materials for Energy and Environmental Techhologies 
 บทบาทของวสัดุวิศวกรรมต่อการผลิตไฟฟ้าและการใช้งาน พลังงานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 
พลังงานนิวเคลียร์และพลังงานน ้ า เซลล์เช้ือเพลิง พลงังานทดแทน วสัดุกักเก็บไฮโดรเจนและพลังงาน 
แบตเตอร่ี วสัดุประหยดัพลงังาน วสัดุส าหรับงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 The role of engineering materials on electric generation and usesss; solar, wind, nuclear and 
water energies; fuel cells; renewable energy; hydrogen and energy storage materials; batteries; energy 
saving materials; materials for environmental approaches 
 
235-453 กำรน ำของเสียกลบัมำใช้ใหม่ 3((3)-0-6) 
 Waste Recycling 
 เศรษฐศาสตร์และนโยบายของการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่โดยพิจารณาถึง กรรมวิธีผลิต การใช้
วสัดุ การใช้พลงังาน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และการควบคุมการปนเป้ือนของ
ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยกีารแยกวสัดุ เทคโนโลยกีารน าของเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา้ เซรามิก อิเลก็ทรอนิกส์ พลาสติกและเส้นใย กระดาษ สารเคมี การเกษตรและชุมชนกลบัมาใช้
ใหม่ 



 Economics and policy of materials recycling in terms of process, materials utilization, energy 
consumption, industrial and agricultural wastes and controls of environmental contamination; materials 
separation technology; recycling technologies in various industries; recycle of agricultural and public 
wastes 
 
235-421 แนะน ำวิศวกรรมปิโตรเลยีม 3((3)-0-6) 
 Introduction to Petroleum Engineering 
 ความรู้พื้นฐานและการประเมินเบ้ืองตน้ทางดา้นวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ธรรมชาติ
ของอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ ธรณีวิทยาปิโตรเลียม การส ารวจปิโตรเลียม การประเมินคุณค่า
แหล่งปิโตรเลียม กลไกการผลิต การประเมินปริมาณส ารอง เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
 Basic knowledge and preliminary assessment of petroleum and natural gas engineering; nature 
of oil and natural gas industry; petroleum geology, petroleum exploration, evaluation and assessment of 
the deposit; recovery mechanism; reserves etstimation; economics and environmental concerns 
 
รำยวิชำกลุ่มสำระส ำหรับบุคคลท่ัวไป 
แขนงวิศวกรรมเหมืองแร่ 
Module 1 : ธรณีวิทยำและแหล่งแร่ 
236-112 ชุดวิชำธรณีวิทยำท่ัวไป แร่และหิน 5((4)-3-8) 
 Module : General Geology, Minerals and Rocks   
 ก าเนิดโลก แร่และหิน, กระบวนการทางธรณีวิทยา ธารน ้ า ธารน ้ าแข็ง น ้ าใตดิ้น แนวชายฝ่ังทะเล
และการเกิดแผ่นดินไหว ธรณีวิทยาโครงสร้างและธรณีแปรสัณฐาน การผุพงัและการเคล่ือนท่ีของมวล 
ทรัพยากรธรณี  
 การปฏิบติัการ: การตรวจและจ าแนกแร่และหินในห้องปฏิบติัการและภาคสนาม, การศึกษาแผนท่ี
ธรณีวิทยา การท าแผนท่ีภาคตดัขวางและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ 
 History of the earth; minerals and rocks; geological processes: streams, glacial, groundwater, 
coastal and earthquake; geological structure and plate tectonic; weathering and mass movement, mineral 
resources 
 Laboratory: minerals and rocks classification in laboratory and field, geological mapping and 
cross-section, geological and aerial photographic interpretation 
 
 
 
 



Module 2 : เทคโนโลยีกำรท ำเหมือง 
236-221 ชุดวิชำกำรท ำเหมืองผิวดินและใต้ดิน 5((4)-2-9) 
 Module : Surface and Underground Mining   
 การส ารวจ การประเมินและการพฒันาแหล่งแร่ การจ าแนกและการประยุกต์ใช้ของวิธีการท า
เหมืองผิวดินและใตดิ้นแบบต่างๆ การขุดและการล าเลียงแร่และมูลดิน เทคนิคการเจาะและการระเบิด การ
ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยัและความปลอดภยัในการท าเหมือง เทคนิคการเจาะและระเบิด
ส าหรับการท าเหมืองใต้ดิน แนะน าการค ้ายนั การระบายอากาศ การระบายน ้ าและการให้แสงสว่าง การ
ควบคุมและประยกุตใ์ชก้ารทรุดตวัของผิวดิน เทคโนโลยใีหม่ในการท าเหมือง 
 Exploration, evaluation and development of mineral deposits; classification and application of 
various surface and underground mining methods, earth and rock excavations, drilling and blasting 
techniques; environmental protection, mine welfare and safety, drilling and blasting technique for 
underground excavation; introduction to underground support, ventilation, drainage and illumination; 
applications of subsidence and ground control; new mining technology 
 
Module 3 : กำรรังวัดในงำนเหมืองแร่ 
236-341 ชุดวิชำเทคโนโลยีในกำรรังวัดในงำนเหมืองแร่ 5((3)-6-6) 
 Module : Mine Surveying Technology   
 ลกัษณะและหลกัการเบ้ืองตน้ของงานส ารวจ เคร่ืองมือส ารวจทัว่ไป กลอ้งระดบัและกลอ้งส ารวจ  
ธีโอโดไลต ์ทฤษฎีการวดัและความคลาดเคล่ือนของการวดั การวดัมุมราบและมุมด่ิง การวดัระยะทางดว้ยโซ่
และแถบวดัระยะ การวดัระยะทางดว้ยสเตเดียและซับเทนซ์บาร์ การท างานวงรอบ การท างานระดบั เส้นชั้น
ความสูงและการรังวดัเพื่อท าแผนท่ีภูมิประเทศ การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตร การประยุกต์การรังวดั
ส าหรับเหมืองผิวดิน การรังวดัดว้ยภาพถ่าย การรังวดัส าหรับเหมืองใตดิ้น การถ่ายพิกดัในแนวราบ แนวเอียง 
และแนวด่ิง การส ารวจในอุโมงคแ์ละการเช่ือมต่ออุโมงค ์เทคโนโลยใีหม่ส าหรับการส ารวจในงานเหมืองแร่ 
 Principle and introduction to elementary surveying; general surveying instruments : level and 
theodolites; theory of errors and measurements; measurement of horizontal and vertical angles; distance : 
measurement by chain and tape, distance measurement by stadia and substanse bar; traverse, leveling; 
contour line and topographic mapping; area and volume computation; surface mine surveying; 
photogrammetry ; mine mapping and cross-section;  underground surveying; transferring of meridian : 
horizontal, incline and vertical; tunnel surveying and tunnel curve ; new technology in mine surveying 
 
 
 
 



Module 4 :  เทคโนโลยีกำรแต่งแร่ 
236-351 ชุดวิชำเทคโนโลยีกำรแต่งแร่ 5((4)-3-8) 
 Module : Mineral Processing Technology   
 ทฤษฏีและปฏิบติัการของกระบวนการแต่งแร่ทางกายภาพและทางเคมี หลกัการในการแต่งแร่และ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ การท าสมดุลของวงจรอยา่งง่าย การชกัตวัอยา่ง การลดขนาดและการแตกตวั
เป็นอิสระของแร่และมลทิน การคดัขนาดดว้ยตะแกรง การคดัขนาดอนุภาค การวิเคราะห์ขนาด การแต่งแร่
โดยอาศยัแรงโนม้ถ่วง การแยกแร่ดว้ยแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต การออกแบบแผนผงัการแต่งแร่อยา่งง่าย การ
ลอยแร่ การก่อกลุ่มตกตะกอนและโคอะคูเลชัน่ การแยกของแข็ง ของเหลว การเกรอะ การกรอง การอบแห้ง 
กระบวนการแต่งทางเคมี การออกแบบแผนผงัการแต่งแร่ท่ีซบัซอ้น การรีไซเคิลวสัดุ 
 Theory and laboratory of physical and chemical mineral processing; principles of mineral 
processing and economic efficiency; sampling; size reduction and liberation of valuable mineral and 
tailing; screening; particle size analysis; classification; gravity concentrations; magnetic and electrostatic 
separations; simple mineral process flowchart design; flotation of minerals; flocculation and coagulation; 
solid-liquid separation; thickening; filtration; drying and complex mineral processing flowchart design; 
recycling materials 
 
Module 5 :  กำรออกแบบเหมือง 
236-362 ชุดวิชำเคร่ืองจักรและกำรวำงแผนในงำนเหมืองแร่ 5((4)-3-8) 
 Module : Mine Equipment and Planning   
 หลกัทัว่ไปในการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ การค านวณและการเลือกใช้เคร่ืองจกัรกลหนัก
ชนิดต่างๆ ในงานเหมืองแร่และเหมืองหิน การประยุกตใ์ชค้วามรู้ต่างๆ ในการออกแบบและวางแผนเหมือง
แร่ การควบคุมคุณภาพและสมดุลมวล การจัดการในงานเหมืองแร่และเหมืองหิน การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และการจ าลองระบบการท าเหมือง แผนการฟ้ืนฟูและแผนการปิดเหมือง กรณีศึกษา 
 Concept of mine planning and design; selection of heavy equipment in mine and quarry; 
application of relevant knowledge in mining engineering for mine design and mining planning; quality 
control and mass balance; management in mine and quarry; computer application and mine system 
simulation; rehabilitation and mine closure plan; case studies 
 
Module 6 :  คอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่ 
236-371 ชุดวิชำโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับวิศวกรเหมืองแร่ 5((3)-6-6) 
 Module : Computer Application for Mining Engineer   
 การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ในการ สืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ตรรกะคิดวิเคราะห์
ผ่านการเขียนโค๊ดโปรแกรม การเรียนรู้โปรแกรม CAD และตารางค านวณ การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมเฉพาะ



ทางด้านเหมืองแร่ในการวางแผนและการออกแบบเหมืองเปิดและเหมืองใตดิ้น และโปรแกรมการสร้าง
แบบจ าลองในงานเหมืองแร่  
 Computer application for searching information; lifelong learning; logic and analytical thinking 
through coding programs; learning CAD and spread sheet programs; application of specialized programs 
in mine planning and design of open pit mining and underground mining; mine modeling and simulation 
program 
 
Module 7 :  เศรษฐศำสตร์และบริหำรจัดกำรเหมืองแร่ 
236-481 ชุดวิชำเศรษฐศำสตร์เหมืองแร่และกำรประเมินโครงกำร 5((4)-2-9) 
 Module : Mine Economics and Project Evaluation   
 แนะน าเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพ แนวคิดมูลค่าเงินตามกาลเวลา การ
ประเมินรายรับรายจ่าย เทคนิคการตดัสินใจการลงทุน เทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียง การปฏิบติักรณีศึกษา
ของการประเมินโครงการเหมืองแร่  
 Principle of Economics; Demand, Supply and Equilibrium; Time value of Money; Income and 
Cost Estimation; Investment Decisions Techniques; Risk Analysis Techniques; Practice in Case Studies of 
Mining Project Evaluation 
 
แขนงวิศวกรรมวัสด ุ
Module 1 :  โลหะกลุ่มเหลก็และโลหะนอกกลุ่มเหลก็ 
238-231 ชุดวิชำโลหะกลุ่มเหลก็และโลหะนอกกลุ่มเหลก็ 6((4)-6-8) 
 Module : Ferrous Metals and Non Ferrous Metals   
 หลักการพื้นฐานของกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การแบ่งชนิดและมาตรฐานของ
เหลก็หล่อ เหล็กกลา้ และเหลก็ผสม เฟสไดอะแกรม โครงสร้างจุลภาค การปรับปรุงสมบติัเชิงกล การน าไป
ประยกุตใ์ชง้าน ปฏิบติัการเก่ียวกบัวิเคราะห์โครงสร้าง การปรับปรุงสมบติัเชิงกลและทดสอบสมบติัเชิงกล 
 การแบ่งชนิดและมาตรฐานของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เฟสไดอะแกรม โครงสร้างจุลภาค การ
ปรับปรุงสมบติัเชิงกล การน าไปประยุกตใ์ชง้าน ปฏิบติัการเก่ียวกบัวิเคราะห์โครงสร้าง การปรับปรุงสมบติั
เชิงกลและทดสอบสมบติัเชิงกล   
 Basic principle of iron and steel making; classification and standard of cast iron steel and Alloy 
steel; Phase diagram; microstructure; mechanical property modifications; applications of ferrous metal; 
laboratory related to microstructure analysis, mechanical property modifications and mechanical testing 
 Classification and standard of non ferrous metals; Phase diagram; microstructure; mechanical 
property modifications; applications of non ferrous metal; laboratory related to microstructure analysis, 
mechanical property modifications and mechanical testing 



Module 2 :  กำรขึน้รูปโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว 
238-341 ชุดวิชำเทคโนโลยีกำรหล่อและกำรขึน้รูปโลหะ 5((4)-3-8) 
 Module : Metal Casting Metal Forming Technology   
 หลกัการและเทคโนโลยีของกระบวนการขึ้นรูป เช่น การอดัรีดขึ้นรูป การรีดขึ้นรูป การตีขึ้นรูป 
การดึงลวดและท่อ และการขึ้นรูปโลหะแผ่น และกระบวนการอ่ืนๆ การประยุกตใ์ชง้าน ปฏิบติัการเก่ียวกบั
กระบวนการขึ้นรูป การวิเคราะห์ขอ้บกพร่อง และสมบติัเชิงกล 
 หลักการของโลหกรรมและวิศวกรรมท่ีประยุกต์ในโรงหล่อและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
เทคโนโลยกีารหล่อในอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต ์ระบบราง เทคนิคขั้นสูงในการหล่อโลหะ 
 Principle and technology of forming process i.e. extrusion, rolling, forging, wire and bar 
drawing, sheet metal forming and other process; applications; laboratory related to metal forming, defects  
analysis and mechanical properties 
 Metallurgical and engineering principles, foundry and related industries; casting technology for 
industries i.e. automotive, railway; advanced techniques for metal casting 
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