-13.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01-110-007 การสื่อสารกับสังคม
3(3-0-6)
Communication and Society
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับสังคม กระบวนการสื่อสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อิทธิพลของการสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม บทบาทของ
สื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย การนํายุทธวิธีการใช้สื่อประเภท
ต่าง ๆ มาสนับสนุนการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
Relations of communication and society, communication processes and
related theories, influences of communication on human behavior
changes in society, roles of mass media influencing on Thai society and
culture, applying strategies of different types of media to promote
political, economic, social and cultural development
01-110-009

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตของบุคคลการสร้างแนวคิดและเจตคติของ
ตนเอง หลักธรรมในการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคล หลักการบริหารและการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
เทคนิคการครองใจคน หลักการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพ
Philosophy and Dharma principles in daily life, creating their own ideas
and attitudes, Dharma principles of creating life quality, individuals’
roles and responsibilities, management principles and selfdevelopment, participation in social activities, techniques of winning the
one’s hearts, principles for effective job development, ethics and codes
of conduct

-201-110-017

คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่
3(3-0-6)
Quality Life for New Generation
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี การปรั บ ตั ว และเข้ า ใจ
วัฒนธรรมเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว องค์กร สังคมและตระหนักในความสําคัญ
ของสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก ธรรมทางศาสนาสู่ ก ารเป็ น พลเมื อ งที่ ดี แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่การเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเพื่อการ
สื่อสารในยุคใหม่
Meaning and importance of quality life, adaptation and understanding
of culture as good members in families, organizations, societies, and
realization of the importance of environment, religious principles
towards good citizenship, concepts of motivation for work becoming an
effective leader and communication in the modern age

01-110-022

มองสังคมอย่างนักวิจัย
3(3-0-6)
Sociological Perspective as a Researcher
เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ศึกษา ค้นคว้าหาความจริงและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมผ่านกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย
Understand the coexistence in society, study the truths and
phenomena that occur in society through the research methodology

01-110-024

ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
Sufficiency Life with Thai Wisdom
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ และพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย กระบวนการ
เรียนรู้ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาชีวิต
ที่พอเพียง กรณีตัวอย่างชีวิตที่พอเพียงของบุคคลในสังคมไทย กรณีตัวอย่างการนํา
ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตจนประสบความสําเร็จในอาชีพ
Meanings, scopes, importance and development of Thai wisdom,
learning process of Thai and local wisdom, using Thai wisdom for
sufficient life development, case studies about sufficient life of Thai
individuals in society, case studies of applying Thai wisdom to living and
career success

-301-210-018

การสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
เทคนิคและกระบวนการสืบค้นสารสนเทศ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์ การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์ การ
สืบค้นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
Techniques and procedure of information retrieval, online public access
cataloging, database retrieval in scientific, social science and
interdisciplinary fields, and information retrieval on the Internet

01-210-019

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การวิเคราะห์และการประเมินบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวใน
สังคมปัจจุบัน การเสริมสร้างสุขภาพจิต การพัฒนาเจตคติที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย การแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและมารยาทสังคม
Definition and the importance of personality development, individuals’
differences between, analyzing and assessing personality, emotional
intelligence, self- adjustment in present society, mental health
development, developing attitudes towards oneself and others,
transaction and relationship, development of appearance,
assertiveness, social manners

01-210-020

จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Applied Psychology to Work
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทํางาน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการทํางาน การพัฒนาตนเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
แรงจูงใจในการทํางาน การจัดการความเครียดจากการทํางาน กลุ่มและทีมงาน การ
บริหารความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นําสมัยใหม่ องค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ กลยุทธ์ในการเสริมสร้างประสิทธิผลขององค์การ สภาพแวดล้อม
และสุขภาพในการทํางาน
Introduction to applied psychology to work, psychological factors
affecting work behavior, self- development for effective work, work
motivation, work stress management, groups and teamwork, conflict
management, modern leadership style, organization, human resource
management in organization, strategies to enhance organizational
effectiveness, work environment and health

-401-210-024

ทักษะการเรียนรู้สคู่ วามสําเร็จ
3(3-0-6)
Learning Skills to Success
เคล็ดลับสู่ความสําเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและ
สมรรถนะแห่งตนเพื่อความสําเร็จ คุณค่าของการทํางาน การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะสู่ความสําเร็จผ่านกิจกรรมและ
โครงการ
Key to success, effective thinking and decision making, self- perception
towards self- esteem and self- efficacy for success, value of working,
being aware of modern media’ s tricks, building teamwork effectively
and efficiently, developing skills for success through activities and
projects

01-210-025

มองชีวิตผ่านฟิล์ม
3(3-0-6)
Life on Films
การเรี ยนรู้และเข้ าใจชี วิตจากภาพยนตร์ผ่านมุมมองเกี่ ยวกับความจริงของชีวิต
ความเป็นมนุษย์ และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เพื่อเข้าใจชีวิตของตนเองและ
ผู้อื่นอันนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข
Learning and understanding lives and realities from movies, being of
man, citizenship, self and other’ s understanding of living together in
harmony

01-610-003

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสม
General knowledge of recreation, types of recreational activities and
selection of appropriate recreational activities

01-610-005

การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Organizing and Managing Camps
หลักการจัดและการบริหารค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรมกิจกรรมค่ายพัก
แรม ผู้นําค่ายพักแรม และการประเมินผลการจัดการค่ายพักแรม
Principles of camping arrangement management, types of camping,
camping activities, camp leaders, evaluation of camping

-501-610-007

ดําน้ําตืน้ เบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Skin Diving
ศึกษาความรู้ทั่วไปของการดําน้ําตื้นเบื้องต้น หลักการดําน้ําตื้นโดยใช้อุปกรณ์การ
ว่ า ยน้ํ า ในท่ า ต่ า ง ๆ ทั ก ษะการช่ ว ยชี วิ ต สร้ า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายโดยมี
การศึกษานอกสถานที่
General knowledge of basic skin diving, principles of skin diving by using
equipment, swimming strokes, lifesaving skills, building, physical fitness,
field trip

01-610-008

ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dances for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ประวัติความเป็นมาของลีลาศทักษะพื้นฐานของการลีลาศ การลีลาศเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ
Fundamental knowledge of health, building physical fitness, history of
social dances, basic skills for social dances, social dances for good
health

01-610-014

ทักษะกีฬาเพือ่ สุขภาพ
1(0-2-1)
Sports Skills for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวชนิดกีฬา การพัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของชนิดกีฬาที่เลือก วิธีการเล่น และกติกาการแข่งขัน
General knowledge about the chosen sport, development of health on
aspects of body, mind, emotion, and social, practice of basic skills of
chosen sports, how to play the sport, sport rules for competition

01-320-001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
คําศัพท์ สํานวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ความ
สนใจ การสนทนาสั้น ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ การเขียนข้อความสั้น ๆ การฟังและ
อ่านข้อความสั้น ๆ จากสื่อต่าง ๆ
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal
information, routines and interests, short conversations in various
situations, writing short statements, listening to and reading short and
simple texts

-601-320-002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
คําศัพท์ สํานวน ภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อธิบาย และให้เหตุผล การสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟังและ
การอ่านเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสื่อ
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for
telling stories, giving explanations and reasons, exchanging information
continuously, writing short and connected descriptions, listening to and
reading longer texts

01-310-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
หลั ก การสื่ อ สาร ความรู้ พื้ น ฐานการใช้ ภ าษาไทย การฟั ง อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
การอ่านจับใจความและวิเคราะห์ความ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และการพูดในโอกาสต่าง ๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical listening,
reading for main ideas and analysis, writing for communication in daily
life and speaking on different occasions

01-310-016

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองานแบบมืออาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Professional Presentation
ลักษณะ ความสําคัญ องค์ประกอบ และรูปแบบของการนําเสนอ การเตรียมความ
พร้อมการใช้สื่อ และศิลปะการใช้ภาษาไทยในการนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน
Characteristics, importance, elements, and styles of presentation,
preparation and use of media, stylistic use of Thai in oral and written
presentation

01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คํ า ศั พ ท์ สํ า นวนและโครงสร้ า งภาษาในการสนทนาตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
Vocabulary, expressions and language patterns appropriately used in
various situations according to the native speaker’s culture

-701-320-005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(2-2-5)
English for Job Application
คํ า ศั พ ท์ สํ า นวน และโครงสร้ า งภาษา เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสมั ค รงาน
การเตรียมตัวและขั้นตอนในการสมัครงาน การอ่านประกาศสมัครงาน การเขียน
ประวัติย่อ การกรอกใบสมัครและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน
Vocabulary, expressions, and language patterns related to job
application, preparations for job application, reading a job
advertisement, writing a resume, filling out an application form, job
interview

01-320-007

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentation
คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาในการนําเสนองานในแต่ละขั้นตอน การใช้วจน
ภาษาและอวจนภาษา การใช้สื่อประกอบการนําเสนองาน การนําเสนอเชิงสถิติ
การตั้งคําถามและการตอบคําถามระหว่างนําเสนองาน
Vocabulary, expressions, and language patterns used at different stages
of presentation, use of verbal and non-verbal languages presentations,
use of visual supports, presentation of facts and figures, asking and
answering questions

01-320-010

ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
3(2-2-5)
English for Standardized Tests
ลักษณะของแบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษมาตรฐานประเภทต่าง ๆ
ความรู้และทักษะที่จําเป็นทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทําแบบทดสอบ กลวิธีใน
การทําแบบทดสอบ
Formats and structures of various standardized tests, linguistic
knowledge and skills needed for taking the tests, strategies dealing with
standardized tests

01-330-001

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Chinese
การใช้สัทอักษรโรมันกํากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การฟังพูด การอ่าน และการเขียน ตัวเลข คําศัพท์และ
ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic
Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing,
numbers, words and sentences frequently used in everyday life

-801-330-002

การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Chinese Conversation
ทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน เน้นการออกเสียงที่
ถูกต้อง ความสามารถในการถ่ายทอดความต้องการเป็นภาษาจีนโดยใช้สถานการณ์
จําลองได้
Chinese listening and speaking on everyday life topics focusing on
correct pronunciation and expressions by means of simulation

01-330-006

ภาษาญี่ปนุ่ พืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Basic Japanese
อักษรญี่ปุ่นฮิระงะนะและคะตะคะนะ คําศัพท์ในชั้นเรียน คําทักทายในชีวิตประจํา
วัน ตัวเลข รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน
Japanese alphabets: Hiragana and Katakana, vocabulary, greeting words
in daily life, numbers and constructing basic sentence structures

01-330-007

สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Japanese Conversation
บทสนทนาภาษาญี่ ปุ่ น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ โดยอาศั ย สถานการณ์ จํ า ลองจาก
สถานการณ์จริงที่ผู้เรียนจะต้องพบในชีวิตประจําวัน โดยฝึกฝนให้สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว เมื่อชํานาญขึ้น สามารถนําคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มาประกอบเพื่อ
ขยายขอบเขตของบทสนทนาให้กว้างต่อไป
Various types of Japanese conversation in daily life, situational
conversation practice with the focus on fluency and relevant
vocabulary use for extension of conversation

09-000-001

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
ความรู้ พื้ น ฐานการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ก ารใช้ โ ปรแกรมสํ า นั ก งาน ได้ แ ก่ โปรแกรม
ประมวลผลคํา การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมนําเสนอ การใช้
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่อง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน์
Computing fundamentals, key applications such as Word Processor
( Microsoft Word) , Spreadsheets ( Microsoft Excel) , Presentation
(Microsoft PowerPoint), Internet and social networks such as computer
network, communication technology, internal and external e- mail
correspondence, surfing the Internet, and general knowledge about the
Internet World

-909-000-002

การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Program Package for Multimedia
ความรู้ พื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี สื่ อ ประสมประเภทข้ อ ความ ภาพนิ่ ง เสี ย ง
ภาพเคลื่อนไหว และวีดิโอ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมจัดการสื่อประสม เช่น
โปรแกรมจั ด การภาพกราฟิ ก แบบราสเตอร์ โปรแกรมจั ด การภาพกราฟิ ก แบบ
เวกเตอร์ โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิโอ โปรแกรม
แปลงไฟล์ภาพและวีดิโอ โปรแกรมนําเสนอผลงานสื่อประสม และการเผยแพร่
ผลงานสื่อประสมบนอินเทอร์เน็ต
Basic knowledge of multimedia technology including text, image, audio,
animation and video, multimedia applications such as raster graphics
editor, vector graphics editor, 2D animation software, video editing
software, image and video file conversion software, multimedia
presentation software, and multimedia publishing on the internet

09-000-003

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Information Technology for Decision Making
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เช่น โปรแกรมตารางคํานวณขั้นสูง โปรแกรม
ทางสถิติและความน่าจะเป็น ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ โปรแกรมนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟิก รวมถึงเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกในการจัดการข้อมูล ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน เพื่อนําเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Basic knowledge and theories of decision- making application of
software or information system for decision- making such as advanced
spreadsheet, probability and statistics, executive information system,
decision support system including data management tools and user
interface for efficient decision marking

-1009-210-003

วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3(3-0-6)
Science, Creativity and Innovation
การคิ ดเชิ งวิทยาศาสตร์อย่างเป็น ระบบ ศึกษาค้ นคว้ า ความคิดสร้ างสรรค์ด้ว ย
กระบวนการต่ า ง ๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยเน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ ที่
หลากหลาย เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เกษตรกรรม วิศวกรรมและอุต สาหกรรมสมัย ใหม่ เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ แ ละการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้ า นสุ ข ภาพ อาหาร เกษตรกรรม พลั ง งาน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
Scientific thinking, information search, creative thinking through scientific
processes and various instructional media for innovative and
technology development in agriculture, engineering and modern
industries, modern technologies and their application for sustainable
development

09-311-051

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of organisms and environment, ecology, natural
resources and conservation, environmental pollutants and
environmental management

09-410-002

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
แนวคิ ดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะแสวงหาความรู้ การเชื่ อ มโยง
ความคิดและกระบวนการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน แนวคิดการ
สร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ผลกระทบของความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และอนาคตของ
มนุษย์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
Scientific approaches and processes, knowledge exploring, associative
thinking and problem solving, current situation and the learning from
sharing, integration of science and technology in everyday life, concept
of innovation and knowledge conformation, effect of scientific and
technological changes on economy, society, environment and the
future of mankind, lifelong learning for better quality of life

-1109-410-003

ต้องรอดกับภัยพิบัติธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disaster Survival
ประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรณี ภัยพิบัติทางภูมิอากาศ ธรณีศาสตร์
ของภัยพิบัติทางธรณี เทคโนโลยีการเตือนภัยและการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรณี
อุตุนิยมวิทยาของภัยพิบัติทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศ การปฏิบัติ
ตนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ การจัดการ
ด้านภัยพิบัติธรรมชาติและสารธารณภัย
Types of natural disasters, geophysical disasters, meteorological and
climatological disasters, geosciences of geophysical hazards,
meteorology of weather hazards, warning technology and natural
hazard monitoring, natural disaster risk reduction, natural disaster and
disaster risk management

09-410-004

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Renewable Energy Technologies for Sustainability
ความรู้ พื้นฐานด้านพลั ง งานทดแทนและเทคโนโลยี ใ กล้ ตัว แหล่ งที่มาพลั ง งาน
ทดแทน สถานการณ์พลังงานทดแทน เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงานทดแทน
ผลกระทบทางด้า นสิ่ งแวดล้ อม การจั ด การของเสี ยที่ เกิ ด จากกระบวนการผลิ ต
พลั งงานทดแทน การอนุรักษ์ พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การปลูกจิตสํ านึกการใช้
พลังงานอย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
Fundamentals of renewable energy technologies, renewable energy
sources, renewable energy situation, technology and energy
consumption, impact on the environment, management of waste from
the production of renewable energy, involved conservation of energy,
wisely awareness raising of energy use, preparation for the change in
energy

-1200-100-101

อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
2(0-4-2)
RMUTT Identity
ความภาคภู มิ ใ จในมหาวิ ท ยาลั ย การปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี แ ละสั ง คม การมี จิ ต ใจริ เ ริ่ ม การเริ่ ม ต้ น ทํ า งานที่ มี เ ป้ า หมายชั ด เจน
การลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของงาน และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานอย่ า งมื อ อาชี พ
การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ภายใต้กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักในการใช้ชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
University pride, keeping up with technology and social changes, having
initiative and being proactive, beginning with clear goals,
prioritizingthings, and being professional, personality development,
public consciousness, social manners, living democracy, principles of
living based on the philosophy of Sufficiency Economy

00-100-201

มหาวิทยาลัยสีเขียว
1(0-2-1)
Green University
วิธีปฏิบัติตนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สภาพแวดล้ อ มภายในมหาวิ ท ยาลั ย การปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก
รับผิดชอบ การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
Being environmentally friendly, efficient use of energy and resources,
being responsible for the environment in the university, instilling and
contributing to the sustainable and socially responsible university,
awareness of and vision for social and environmental sustainability

00-100-202

การคิดเชิงออกแบบ
1(0-2-1)
Design Thinking
กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุ่งเน้นการเข้าใจผู้ใช้ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ สร้างไอเดียที่หลากหลาย สร้างตัวต้นแบบเพื่อทดลองและ
ทดสอบความคิดทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
Human- centric approach to gain deep understanding of users, design
products or innovation, ideate several alternatives, create prototypes,
and test the innovative solutions

-1300-100-301

ความเป็นผู้ประกอบการ
1(0-2-1)
Entrepreneurship
แนวโน้มและแนวคิดในการทําธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการองค์การ
การตลาด การจัดการด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
การจัดทําแบบจําลองธุรกิจ
Business trends and concept, development of entrepreneur
characteristics, organization management, marketing, financial
management, successful entrepreneurs, business model canvas

00-100-302

นวัตกรรมเพื่อชุมชน
3(1-4-4)
Innovation for the Community
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ฝึกทักษะการ
บริหารโครงการและการตัดสินใจในบริบทของเศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติงาน
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ชุ ม ชน ฝึ ก กระบวนการคิ ด ในเชิ ง นวั ต กรรม
การสร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
Definitions, principles, concepts, significance, and application of
sufficiency economy philosophy, the Royal Initiated Developmental
Principals of His Majesty: Understand, Achieve, and Develop, practice a
project management skill and decision making in the context of
economic and social, work performance, use information technology
for communities, practice innovative thinking processes, innovation
creation for a better quality of life in the community by the process of
participation for sustainable development

09-090-013

การจัดการสารสนเทศเพื่อผูป้ ระกอบการ
3(2-2-5)
Information Management for Entrepreneur
ความหมายและบทบาทของการจัดการข้อมูลหรับการเป็นผู้ประกอบการ ข้อมูลและ
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวางแผนและการตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล
การเปลี่ ย นแปลงธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น โดยการสร้ า งและใช้ น วั ต กรรมเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อการแก้ปัญหาและการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัล
Meaning and role of information management for entrepreneurship,
planning and decision making base on information, business
transformation by creating and using novel digital technologies,
utilization of new digital technologies to improve business operations,
business intelligence, and managing digital assets

-1409-111-151

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย กฎลูกโซ่ อนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง ทฤษฎีบท
ของโรล ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม การประยุกต์ของอนุพันธ์อย่างง่าย ผลต่างเชิงอนุพันธ์
ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จํากัดเขต สูตรการหาปริพันธ์เบื้องต้น การหาปริพันธ์โดย
การเปลี่ ยนตัวแปร ผลบวกรีมันน์ ปริพันธ์จํ ากั ดเขต และทฤษฎีบทหลักมูล ของ
แคลคูลัส
Real-valued functions of a single variable, limit and continuous
functions, derivatives of algebraic and transcendental functions, the
chain rule, implicit differentiation, higher-order derivatives, Rolle’s
theorem, the mean-value theorem, basic applications of the derivative,
differentials, antiderivatrives, indefinite integrals, formulas of integration,
integration by change variables, Riemann sum, definite integrals and the
fundamental theorem of calculus

09-111-152

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
วิชาบังคับก่อน: 09-111-151 แคลคูลัส 1
Prerequisite: 09-111-151 Calculus 1
รูปแบบไม่กําหนด หลักเกณฑ์โลปิตาล เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
และการทดสอบการลู่เข้า ลําดับ อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรม
อนันต์ อนุกรมกําลัง อนุกรมแมคคลอลิน อนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร
ปริภูมิสามมิติและการเขียนกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ย่อย
Indeterminate forms, L’Hospital’s rules, techniques of integration,
improper integrals and convergence tests, sequences, infinite series,
convergence tests for series, power series, Maclaurin series, Taylor
series, multivariable functions, 3-dimensional space and graph drawing,
limit and continuity of multivariable functions, partial derivatives

-1509-122-104

สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics for Science
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความน่าจะ
เป็ น ของตั ว แปรสุ่ ม การทดสอบสมมติ ฐ านสํ า หรั บ ค่ า เฉลี่ ย ของประชากร
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
Fundamental knowledge in statistics, descriptive statistics analysis,
probability distribution of random variable, hypothesis testing for
population mean, one-way analysis of variance, correlation analysis,
simple regression and correlation analysis, data analysis using statistical
programs

09-210-129

เคมีพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
ธาตุและสมบัติของธาตุ โครงสร้างอะตอม สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะ
เคมี ปริมาณสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี จลนศาสตร์เคมี อุณหพลศาสตร์ สมดุลไอออนน้ํา
Elements and properties of elements, atomic structure, properties of
gases, solids and liquids, chemical bond, stoichiometry, chemical
reactions, kinetic chemistry, thermodynamics, ionic equilibrium in
aqueous solution

09-210-130

1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน: 09-210-129 เคมีพนื้ ฐาน หรือเรียนควบคูก่ ัน
Prerequisite: 09-210-129 Fundamental Chemistry or
concurrent enrollment
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การชั่ ง ตวง วั ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ สมบั ติ ข องแก๊ ส ของแข็ ง
ของเหลว พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ อัตราปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์
สมดุลไอออนในน้ํา
Experiments on the scientific measurements, properties of gases, solids
and liquids, stoichiometry, chemical bonding, stoichiometry, rate of
chemical, kinetic chemistry, thermodynamics, ionic equilibrium in
aqueous solution

-1609-311-148

หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
Principles of Biology
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ การแบ่งเซลล์ กลไกของสิ่งมีชีวิต
เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช เนื้อเยื่อสัตว์ โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ วิวัฒนาการ และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
นิเวศวิทยาเบื้องต้น พันธุศาสตร์เบื้องต้น และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Basic principles of organisms, cells, composition of cells, cell division,
mechanism of organisms, plant tissues, structures and growth of plants,
animal tissues, structures and growth of animals, evolution and
biodiversity of organisms, fundamental of ecology, fundamental of
genetics and behavior of organisms

09-311-149

1(0-3-1)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
วิชาบังคับก่อน: 09-311-148 หลักชีววิทยา หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite: 09-311-148 Principles of Biology or
concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ การแบ่งเซลล์ การ
ลําเลียงสารผ่านเซลล์ กระบวนการเมแทบอลิซึม เนื้อเยื่อและโครงสร้างพืช เนื้อเยื่อ
และโครงสร้างสัตว์ การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาเบื้องต้น พันธุศาสตร์เบื้องต้น
และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Experiments on using of microscope, plant and animal cells, cell
division, cell transportation, process of metabolism, tissues and
structures of plant, tissues and structures of animals, classification of
organisms, fundamental of ecology, fundamental of genetics and
behavior

09-410-131

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics 1
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน เครื่องจักรความร้อน คลื่นและเสียง
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion,
fluid mechanics, heat and heat transfer, heat engines, waves and sound

-1709-410-132

1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
Physics Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน: 09-410-131 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite: 09-410-131 Physics 1 or concurrent
enrollment
ปฏิ บัติการเกี่ยวกับ แรงและการเคลื่ อ นที่ โมเมนตัมและพลั งงาน ระบบอนุ ภ าค
สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน เครื่องจักรความร้อน คลื่น
และเสียง
Experiments in force and motion, momentum and energy, particle
system, mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory
motion, fluid mechanics, heat and heat transfer, heat engines, waves
and sound

09-410-133

ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
Physics 2
วิชาบังคับก่อน: 09-410-131 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite: 09-410-131 Physics 1
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
Electrostatics, electromagnetics, direct current, alternative current,
electromagnetic waves, optics, introduction to quantum theory, nuclear
physics, special theory of relativity

09-410-134

ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory 2
วิชาบังคับก่อน: 09-410-133 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนควบคู่กัน และ
09-410-132 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
Prerequisite: 09-410-133 Physics 2 or concurrent
enrollment and
09-410-132 Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ การทดลองเสมือนจริงฟิสิกส์นิวเคลียร์
Experiments on electrostatics, magnetics and electrics, direct current,
alternative current, electromagnetic waves, optics, virtual laboratory on
nuclear physics

-1809-411-201

3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สาํ หรับฟิสิกส์
Mathematics for Physics
วิชาบังคับก่อน: 09-111-152 แคลคูลัส 2
Prerequisite: 09-111-152 Calculus 2
ตัวแปรเชิงซ้อน อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ การวิเคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์ แคลคูลัส
ของการแปรผัน
Complex variables, Fourier series and Fourier transform, matrix and
determinant, differential equations and applications, vector and tensor
analysis, calculus of variations

09-411-205

3(3-0-6)
แม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetism
วิชาบังคับก่อน: 09-410-133 ฟิสิกส์ 2
Prerequisite: 09-410-133 Physics 2
สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า สารไดอิเล็กทริก ปัญหาไฟฟ้าสถิตที่กําหนด
เงื่อนไขขอบเขต สนามแม่เหล็ก ศักย์เวกเตอร์ กฎของฟาราเดย์ สมการแมกซ์เวลล์
และการประยุกต์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Electric field, electric potencial, electric capacitance, dielectric
substance, electrostatic problem with boundary condition, magnetic
field, vector potencial, Faraday's law, Maxwell's equation and its
application, electeomagnetic wave

-1909-411-221

3(3-0-6)
กลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics
วิชาบังคับก่อน: 09-410-131 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite: 09-410-131 Physics 1
เวกเตอร์แคลคูลัส พลศาสตร์ของอนุภาค กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่
ของอนุภาคในหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ ระบบพิกัดเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของ
ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งในระนาบเดียวกัน ความโน้มถ่วง การ
เคลื่ อ นที่ สั ม พั ท ธ์ สมการของลากรานจ์ สมการของแฮมิ ล ตั น และทฤษฎี ก าร
สั่นสะเทือนเบื้องต้น แนวคิดพื้นฐานและสมบัติของของเหลว สมการจลศาสตร์ของ
ไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ (ไม่คิดแรงเสียดทาน)
Vector calculus, dynamics of particles, Newton’s laws of motion,
motion of particles in one-, two-, and three-dimensions, moving
coordinate systems, motion of particle system, plane motion of rigid
bodies, gravity, relative motion, Lagrange’s equations, Hamiltonian
equations, and introduction to vibrating theory, basic concepts and
properties of fluids, the fluid dynamic equation, fluid statics, fluid
motion in one dimension (frictionless)

09-411-223

3(3-0-6)
ฟิสิกส์ยุคใหม่และกลศาสตร์ควอนตัม
Modern Physics and Quantum Mechanics
วิชาบังคับก่อน: 09-111-152 แคลคูลัส 2 และ
09-410-133 ฟิสิกส์ 2
Prerequisite: 09-111-152 Calculus 2 and
09-410-133 Physics 2
ที่มาของกลศาสตร์ควอนตัม ตัวปฏิบัติการและสมมติฐานของกลศาสตร์ควอนตัม
คลื่นและหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก ฟังก์ชันไอเกน ค่าคาดหวัง สมการ
ชโรดิงเจอร์ ปัญหาอนุภาคในพลังงานศักย์ 1 มิติ ตัวกวัดแกว่ง การประมาณแบบ
WKB โมเมนตัมเชิงมุม ปัญหาในสามมิติ อะตอมไฮโดรเจน
Background of quantum mechanics, operator and hypothesis of
quantum mechanics, wave packets and Heisenberg uncertainty
principles, eigenfunction, expectation values, Schrodinger equation,
problems of particles in one dimension potentials, harmonic oscillator,
WKB approximation, angular momentum, problems in three
dimensional space, hydrogen atoms

-2009-411-325

3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
วิชาบังคับก่อน: 09-410-133 ฟิสิกส์ 2
Prerequisite: 09-410-133 Physics 2
แนวคิ ด พื้ น ฐานของความร้ อ นและอุ ณ หพลศาสตร์ สมการของสถานะ ทฤษฎี
พลังงานจลน์ กฎข้อที่ศูนย์ กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ และเอน
โทรปี วัฏจักรคาร์โน และเอนโทรปี ศั กย์อุณหพลศาสตร์ เครื่ องยนต์ ความร้ อน
เครื่องทําความเย็น และปั๊มความร้อน
Basic concepts of heat and thermodynamics, equations of state, Kinetic
energy theorem, the zero law, the first law, the second law of
thermodynamics and entropy, hermodynamic potentials, hot engine,
cold engine and hot pump

09-412-214

ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์
1(0-3-1)
Applied Physics Laboratory
วิชาบังคับก่อน: 09-410-134 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
Prerequisite: 09-410-134 Physics Laboratory 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ในระดับสูงเพื่อพัฒนาทักษะฟิสิกส์ดั้งเดิมและฟิสิกส์แผนใหม่
Experiments on advanced physics in order to improve skills in classical
and modern physics

09-412-223

การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Safety Management
ธรรมชาติ ของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม และความจํ าเป็นในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การวางแผนสําหรับความปลอดภัย การวางผังโรงงาน
เครื่องป้องกันและการซ่อมบํารุงเครื่องจักร ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การ
จัดการของโปรแกรมความปลอดภัย การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย กรณีศึกษาใน
การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
Nature of accidents in industrial factories and need for accident
prevention, planning for safety, plant layout, machine guarding and
maintenance, safety in industry, management of safety program, safety
training, case studies in accident analysis

-2109-412-315

คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล
3(2-3-5)
Computer and Data Analysis
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการจัดการเอกสาร ตารางคํานวณ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ สําหรับงานทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง
Application of software for documentation, calculation spreadsheets,
mathematical and statistical data analysis for applied physics,
introduction to programing, program design and development, and
related laboratories

09-412-318

การเขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น
1(0-3-1)
Introduction to Engineering Drawing
การใช้เครื่องมือและการเขียนตัวอักษรมาตรฐาน การเขียนแบบเรขาคณิต การเขียน
ภาพฉาย การให้ขนาด การเขียนภาพตัด การเขียนภาพรูปทรง การเขียนภาพร่าง
และการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Use of instruments and standard lettering, geometric drawing,
orthographic drawing, dimensioning, sectional-view drawing, pictorial
drawing, free hand sketches, and drawing with computer program

09-412-320

การปฎิบัติงานพืน้ ฐานวิศวกรรม
2(0-6-2)
Basic Engineering Workshop
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านพื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น ทางด้ า นวิ ศ วกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งมื อ ทั่ ว ไป
เครื่องมือวัด เครื่องมือร่างแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งานเชื่อม
งานกลึง งานประกอบ งานไฟฟ้า และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
Practice in basic engineering works related to general hand tools,
instrumentation, drafting tools, machine parts, machining, welding,
lathe, work assembly, electrical work and operational safety

-2209-412-321

กระบวนการอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ
2(2-0-4)
Manufacturing Process and Quality System
แนวความคิดและวิวัฒนาการด้านคุณภาพ ปรัชญาคุณภาพ การบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ หลักการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพแบบคิวซีเซอร์เคิล การ
ควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทางสถิติ ชุดเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด การบริหาร
คุ ณ ภาพด้ ว ยซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า ระบบประกั น คุ ณ ภาพ และระบบมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม
Quality concept and evolution, quality philosophy, total quality
management, principles of quality control, QC circle, statistical process
control, 7 QC tools, six sigma quality management, quality assurance
and standards systems of industrial product

09-414-225

3(2-3-5)
อิเล็กทรอนิกส์
Electronics
วิชาบังคับก่อน: 09-410-133 ฟิสิกส์ 2
Prerequisite: 09-410-133 Physics 2
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ฟิสิกส์
สารกึ่ ง ตั ว นํ า ไดโอดและการประยุ ก ต์ ทรานซิ ส เตอร์ แ ละวงจรทรานซิ ส เตอร์
ออปแอมป์ แ ละการประยุ กต์ ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ที่ ส อดคล้อ งกับ
เนื้อหาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
Electrical circuit analysis, basic electronic components, basic circuits,
semiconductor physics, diode and its applications, transistor and
transistor circuits, op-amp and its applications, experiments on
electronics related to the subject of electronics

09-419-312

สัมมนาทางฟิสิกส์ประยุกต์
1(0-3-1)
Seminar in Applied Physics
ฝึกการเขียน พูด ฟัง และเสนอบทความทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาไทย/อังกฤษ
ศึกษาและวิพากษ์งานวิจัยทางเทคโนโลยีเครื่องมือวัด หรือ นวัตกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี
Practice in writing, speaking, listening and presenting science articles in
Thai/English, learning and discussion of instrumentation technology or
materials innovation and nanotechnology research

-2309-419-314

โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ 1
1(0-4-1)
Project in Applied Physics 1
ศึ ก ษา วิ พ ากษ์ และนํ า เสนอหั ว ข้ อ งานวิ จั ย ทางเทคโนโลยี เ ครื อ งมื อ วั ด หรื อ
นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
Learn, discuss, and present a research proposal on instrumentation
technology or materials innovation and nanotechnology

09-419-416

2(0-8-2)
โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ 2
Project in Applied Physics 2
วิชาบังคับก่อน: 09-419-314 โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ 1
Prerequisite: 09-419-314 Project in Applied Physics 1
ฝึกทําวิจัยในทางเทคโนโลยีเครืองมือวัด หรือ นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
นําเสนอผลงานวิจัย ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
Practice conducting research in instrumentation technology or materials
innovation and nanotechnology, presentaion of research findings,
submission of completed report

09-414-227

3(2-3-5)
หลักมาตรวิทยาและเครื่องมือวัด
Principle of Metrology and Instrumentation
วิชาบังคับก่อน: 09-410-133 ฟิสิกส์ 2
Prerequisite: 09-410-133 Physics 2
บทนํามาตรวิทยา นิยามของมาตรวิทยา ระบบหน่วยมาตรฐาน ความคลาดเคลื่อน
ของการการวัด มาตรฐานการวัดและการสอบกลับได้ของการวัด การประเมินค่า
ความไม่แน่นอน การสอบเทียบเครื่องมือวัด การรายงานผลการสอบเทียบ เครื่องมือ
วัดพื้นฐานเชิงมิติ เชิงกล และเชิงไฟฟ้า การวัด การบันทึกข้อมูลและการแสดงผล
การวิเคราะห์ความผิดพลาดของข้อมูล องค์ประกอบ หน้าที่และความสามารถของ
เครื่องมือวัด หลักของการวัดความยาว รูปร่าง พื้นผิว มุม พิกัด มวล ความหนาแน่น
ความแข็ง แรง การไหล กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to metrology, definition of metrology, system of standard
units, error of measurement, measurement standard and traceability,
evaluation of uncertainty, instrumentation calibration, report of
calibration, basic dimensional, mechanical and electrical
instrumentation, measurement, data recording and presentation, data
and error analysis, element, function and capability of instrumentation,
measuring principles of length, form, surface, angle, coordinate, mass,
density, hardness, force, flow, electric current, voltage, frequency, and
related laboratories

-2409-414-229

3(2-3-5)
การทดสอบแบบไม่ทําลาย
Non-destructive Testing
วิชาบังคับก่อน: 09-410-133 ฟิสิกส์ 2
Prerequisite: 09-410-133 Physics 2
ความรู้พื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการทดสอบแบบไม่ทําลาย ความไม่ต่อเนื่องและ
รอยบกพร่ อ งจากวั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต การทดสอบโดยใช้ ส ารแทรกซึ ม
การทดสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก การทดสอบโดยการถ่ายภาพรังสี การทดสอบ
โดยใช้กระแสไหลวน การทดสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบโดยใช้การ
ปล่อยคลื่นอะคูสติก การเลือกเทคนิคการทดสอบแบบไม่ทําลายที่เหมาะสม และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledge and purposes of non-destructive testing,
discontinuities and defects caused by materials and production
processes, liquid penetrate testing, magnetic particle testing,
radiography testing, eddy current testing, ultrasonic testing, acoustic
emission testing, selection of proper non-destructive testing techniques,
and related laboratories

09-414-331

3(2-3-5)
เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม
Instrumentation and Analysis in Industry
วิชาบังคับก่อน: 09-410-133 ฟิสิกส์ 2
Prerequisite: 09-410-133 Physics 2
เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต ได้แก่ การวัด
อุณหภูมิ ความดัน การไหล ความเป็นกรด-ด่าง ความชื้น ความหนาแน่น สภาพการ
นํ า ไฟฟ้ า การวั ด และการส่ ง สั ญ ญาณเพื่ อ ควบคุ ม กระบวนการผลิ ต เครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Industrial instrumentation used in production process control including
measurement of temperature, pressure, flow, acidity-alkali, humidity,
density, electrical conductivity, measurement and signaling for
production process control, analytical tools in research and production
development, and related laboratories

-2509-414-333

3(2-3-5)
ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและการตรวจวัดอัจฉริยะ
IoT System and Intelligent Measurement
วิชาบังคับก่อน: 09-410-133 ฟิสิกส์ 2
Prerequisite: 09-410-133 Physics 2
หลั ก การของอิ น เทอร์ เ น็ ต ของทุ ก สรรพสิ่ ง เซนเซอร์ การระบุ ตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง
การสื่อสารแบบไร้สาย โปรโตคอล การจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัย เทคโนโลยี
ของไอโอที สถาปัตยกรรม มาตรฐาน การพัฒนาไอโอที เทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of internet of things, sensors, positioning, wireless
communication, protocols, data storage and security, IoT technology,
architectures, standards, development of IoT technology and
applications, and related laboratories

09-414-335

3(2-3-5)
วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
Digital Circuits and Designs
วิชาบังคับก่อน: 09-414-225 อิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite: 09-414-225 Electronics
ระบบดิจิทัลพื้นฐาน ระบบตัวเลข การดําเนินการและรหัส ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน
และการลดรูปวงจรลอจิก วงจรคอมบิเนชัน ฟลิป-ลอป วงจรนับ ชิฟต์รีจิสเตอร์ ตัว
เข้ารหัสและถอดรหัส การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อกและแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic digital systems, number systems, operations and codes, logic
gates, Boolean algebra and logic simplification, combinational circuits,
flip-flops, counters circuits, shift registers, encoder and decoder, digital
to analog and analog to digital conversion, and related laboratories

-2609-414-337

3(2-3-5)
เซนเซอร์และไมโครคอนโทลเลอร์
Sensors and Microcontroller
วิชาบังคับก่อน: 09-414-225 อิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite: 09-414-225 Electronics
ทฤษฎี แ ละหลักการของเซนเซอร์แ ละทรานดิ ว เซอร์ วงจรประมวลผลสั ญ ญาณ
พื้นฐานการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต สวิตซ์
คีย์บอร์ด ไดโอดเปล่งแสง ตัวแสดงผลตัวเลขเจ็ดส่วน จอภาพผลึกเหลว รีเลย์ ดีซี
มอเตอร์ มอเตอร์แบบขั้น การเชื่อมต่อกับพอร์ตมาตรฐานในอุตสาหกรรม การ
ออกแบบและสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Theories and principles of sensors and transducers, signal processing
circuits, basic interfacing of microcontroller with input/output devices,
switch, keyboard, light emitting diode, 7-segment display, liquid crystal
display, relay, DC motor, stepping motor, interfacing with standard ports
in the industry, printed circuit layout design and fabrication, and related
laboratories

09-414-339

เทคโนโลยีทางการเกษตรและเครื่องมือวัด
3(2-3-5)
Agricultural Technology and Instrumentation
ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีพลาสมา ทฤษฎีพลังงานงาน
จลน์ อิ เ ล็ ก ตรอน สมบั ติ ท างเคมีข องพลาสมา การประยุ กต์ ใ ช้ พ ลาสมาทางด้ าน
การเกษตร หลั ก การพื้ น ฐานของเครื่ อ งวิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบทางเคมี ความรู้
เบื้องต้นของเทคโนโลยีฟองอากาศนาโน หลักการสําหรับการผลิตฟองอากาศขนาด
เล็ก การประยุกต์ของฟองอากาศนาโนทางด้านการเกษตร หลักการพื้นฐานของ
เครื่องวิเคราะห์หาขนาดอนุภาคของสสาร ในระดับนาโนเมตร และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง
Introduction to agricultural technology, plasma technology, electron
kinetic energy theory, chemical properties of plasma, application of
plasma in agriculture, basic principle of optical emission
spectrophotometer, introduction to nanobubbles technology, principle
for nanobubbles generation, application of nanobubbles in agriculture,
basic principle of nano-particle size analyzer, and related laboratories

-2709-414-341

3(2-3-5)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Analysis and Design of IoT System
วิชาบังคับก่อน: 09-414-225 อิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite: 09-414-225 Electronics
หลักการและการวิเคราะห์ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง การออกแบบระบบไอโอ
ทีร่วมกับฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เครือข่าย เซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อ ชั้นประมวลผลก้อน
เมฆ การประยุกต์ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งกับระบบตรวจจับอัจฉริยะ
กริดไฟฟ้าอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ ระบบขนส่ ง
อัจฉริยะ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles and analysis of IoT systems, IoT-hardware system design,
network equipment, sensor and interfacing, cloud processing layer,
application of IoT systems with smart detection systems, smart electric
grids, smart homes, smart factories, smart farm, smart transportation
system, and related laboratories

09-414-343

3(2-3-5)
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
Artificial Intelligence and Machine Learning
วิชาบังคับก่อน: 09-414-341 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Prerequisite: 09-414-341 Analysis and Design of
IoT System
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แนวคิด ขั้นตอนวิธีเคเนีย
เรสเนเบอร์ การเรี ย นรู้ แ บบต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ซั พ พอร์ ต
เวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้แบบเบย์ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การลดมิติ
การจัดกลุ่ม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to artificial intelligence, machine learning, concept
learning, k-nearest neighbors algorithm, decision tree learning, artificial
neural networks, support vector machine, Bayesian learning, genetic
algorithm, dimensionality reduction, clustering, and related laboratories

-2809-414-445

การพัฒนาชุดทดลองและการทดลองเสมือนจริงสําหรับเครื่องมือวัด 3(2-3-5)
ทางวิทยาศาสตร์
Development of Experimental Kits and Virtual
Laboratories for Scientific Instrumentation
การพัฒนาชุดทดลองสําหรับเครื่องมือวัด วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ สร้างและ
ประเมินสําหรับชุดทดลอง ออกแบบการทดลองเสมือนจริง ซอฟแวร์สําหรับการ
พัฒนาการทดลองเสมือนจริง การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาการทดลองเสมือนจริง
เพื่อให้ได้ชุดทดลองและการทดลองเสมือนจริงสําหรับเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Development of experimental kits for instrumentation, analyze,
practice, design, create, and evaluate for the experimental kits, design
of virtual laboratories, software for development of virtual laboratories,
to obtain the effective experimental kits and virtual laboratories for
instrumentation that can be utilized, and related laboratories

09-415-317

เทคโนโลยีนิวเคลียร์และการป้องกันรังสี
3(2-3-5)
Nuclear Technology and Radiation Protection
ฟิ สิกส์ ของอะตอมและฟิสิกส์นิวเคลี ยร์ กั ม มั นตภาพรังสี การสลายกั ม มั นตรั ง สี
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ผลทางชีววิทยาของรังสี หลักการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี ขีดจํากัดปริมาณรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสีภายนอก
ร่างกาย อันตรายจากรังสีเมื่อสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย การกําบังรังสีแกมมาและ
รังสีเอกซ์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Atomic and nuclear physics, radioactivity, radioactive decay, nuclear
reaction, interaction of radiation with matter, biological effects of
radiation, principle radiation protection, radiation dose limits, protection
from external radiation, internal radiation hazard, gamma ray and X-ray
shielding, regulation concerning radioactive materials, and related
laboratories

-2909-415-319

การตรวจวัดรังสีนิวเคลียร์และอุปกรณ์วัดนิวเคลียร์
3(2-3-5)
Nuclear Radiation Detection and Nuclear
Instrumentation
พื้นฐานการตรวจวัดรังสี สถิติการนับรังสี การสูญเสียพลังงานและการทะลุผ่านของ
รังสีเมื่อผ่านตัวกลาง การวัดเชิงสัมพัทธ์และเชิงสัมบูรณ์ สเปกโตรสโคปีของการ
วั ด โฟตอนและอนุ ภ าคมี ป ระจุ หลั ก การของกระบวนการสั ญ ญาณนิ ว เคลี ย ร์
คุณสมบัติของหัววัดรังสี ลักษณะเฉพาะและการใช้ประโยชน์จากหัววัดชนิดบรรจุ
ก๊าซ หัววัดชนิดเรืองรังสีและหัววัดชนิดสารกึ่งตัวนํา อุปกรณ์วัดนิวเคลียร์ การจัด
ระบบวัดนิวเคลียร์และการปรับปรุงคุณภาพระบบวัด และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of nuclear radiation detection, statistics of radiation
counting, energy loss and penetration of radiation through matter,
relative and absolute measurements, photon and charged-particle
spectroscopy, principles of nuclear signal processing, properties of
radiation detectors, characteristic and utilization of gas-filled detectors,
scintillation detectors and semiconductor detectors, nuclear
instrumentation, nuclear measuring systems set up and improving of
measuring system qualities, and related laboratories

09-416-315

ธรณีฟิสิกส์และเครื่องมือวัดทางอุตนุ ิยมวิทยา
3(2-3-5)
Geophysics and Meteorological Instrumentation
คําจํากัดความของธรณีฟิสิกส์ บรรยากาศ อุทกภาค ธรณีภาค ข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์
ข้ อ มู ล ทางบรรยากาศ เครื่ อ งมื อ วั ด ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา การเก็ บ ข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Definition of geophysics, atmosphere, hydrosphere, lithosphere,
geophysics data, atmospheric data, instrumentation for meteorology,
data acquisition and analysis, and related laboratories

09-416-317

เทคโนโลยีเครือ่ งมือวัดสภาพอวกาศและการประยุกต์
3(2-3-5)
Space Weather Instrumentation Technology and
Applications
โลกและท้องฟ้า ระบบพิกัดเส้นขอบฟ้า ระบบพิกัดเส้นศูนย์สูตร ระบบสุริยะ ฟิสิกส์
ของดวงอาทิตย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางฟิสิกส์อวกาศ เครื่องมือและการวัดทาง
ฟิสิกส์อวกาศและดาราศาสตร์ เทคโนโลยีดาวเทียม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Earth and sky, horizontal coordinate system, celestial equator
coordinate system, solar system, solar physics, analysis of space physics
data, instruments and measurements of space physics and astronomy,
satellites technology, and related laboratories

-3009-413-221

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
3(3-0-6)
Materials Science and Engineering
หลักการของวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ชนิดของวัสดุ โครงสร้างพื้นฐานของวัสดุ
จุดบกพร่อง สมดุลของเฟสและการแปลงเฟสในวัสดุ สมบัติของวัสดุ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ กระบวนการผลิตวัสดุและการใช้งาน
เบื้องต้น การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ การพัฒนาวัสดุ
สําหรับอนาคต
Principles of materials science and engineering, types of materials, basic
structure of materials, defects, phase equilibrium and phase
transformations in materials, properties of materials, relationships
between structure and properties of materials, basic materials
processing and utilization, management of used materials, separation
and recycling of materials, materials development for the future

09-413-223

นาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Nanotechnology
แนวคิดเกี่ยวกับวัสดุนาโน วัสดุโครงสร้างระดับนาโน การจําแนกวัสดุนาโน ปรากฏ
การที่ ขึ้ น กั บ ขนาด วั ส ดุ น าโนคาร์ บ อน นาโนคอมโพสิ ต นาโนแม่ เ หล็ ก นาโน
เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตสําหรับการประยุกต์ด้านวิศวกรรม วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน
Concepts of nanomaterials, nanostructure materials, classification of
nanomaterials, size-dependent phenomena, nanocarbon materials,
nanocomposite, nanomagnetism, nanotechnology in the present and
the future for engineering, materials, physical, chemical, biological and
energy applications

-3109-413-325

3(2-3-5)
กระบวนการผลิตวัสดุ
Materials Processing
วิชาบังคับก่อน: 09-413-221 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
Prerequisite: 09-413-221 Materials Science and
Engineering
บทนําเกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัสดุ ต้นทุนกระบวนการผลิต การเลือกกระบวนการ
ผลิต การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการเตรียมผง เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุประเภทต่าง ๆ
กระบวนการทางความร้ อ น กระบวนการขั้ น สํ า เร็ จ แบบจํ า ลองและมาตรฐาน
กระบวนการผลิ ต วั ส ดุ กระบวนการผลิ ต วั ส ดุ แ บบสะอาดและปลอดภั ย ต่ อ
สิ่งแวดล้อม ขยะอุตสาหกรรมและการแปรใช้ใหม่ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to materials processing, production cost, process selection,
raw materials preparation, powder processing, materials forming
techniques, thermal processing, finishing process, materials processing
models and standard, clean and green materials processing, industrial
waste and recycling, principle of product design, and related
laboratories

09-413-327

3(2-3-5)
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ
Materials Characterization
วิชาบังคับก่อน: 09-413-221 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
Prerequisite: 09-413-221 Materials Science and
Engineering
การทดสอบแบบทําลายและไม่ทําลายวัสดุเบื้องต้น การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติ
เชิงกายภาพ เชิงกล เชิงไฟฟ้า เชิงแม่เหล็ก เชิงแสง เชิงความร้อน และเชิงเคมีของ
วัสดุ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to destructive and non-destructive materials testing,
analysis and investigation of physical, mechanical, electrical, magnetic,
optical, thermal and chemical properties of materials, and related
laboratories

-3209-413-329

เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง
3(3-0-6)
Vacuum and Thin Film Technology
สุ ญ ญากาศเบื้ อ งต้ น สมบั ติ ท างกายภาพของแก๊ ส ระบบการวั ด ในสุ ญ ญากาศ
หน่วยวัด ปั๊มสุญญากาศ การออกแบบระบบสุญญากาศ การตรวจสอบระบบและ
ป้องกันการรั่วของระบบสุญญากาศ เทคโนโลยีของฟิล์มบางและการประยุกต์ ฟิสิกส์
ของกระบวนการทางฟิล์มบาง
Introduction to vacuums, physical properies of gas, measuring systems
of vacuums, measuring units, vacuum pumps, design of vacuum
systems, inspection and leakage prevention of vacuum systems, thin
film technology and its applications, physics of thin film processes

09-413-331

3(2-3-5)
การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อ
นวัตกรรมทางฟิล์มบาง
Synthesis and Characterization of Materials for Thin
Film Innovation
วิชาบังคับก่อน: 09-413-329 เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง
หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite: 09-413-329 Vacuum and Thin Film
Technology or concurrent enrollment
การสังเคราะห์วัสดุเพื่อนวัตกรรมทางฟิล์มบาง เทคนิคการปลูกฟิล์มบางระดับนาโน
การเคลือบทางกายภาพและทางเคมี รวมถึงแมกนีตรอนสปัตเตอริง โซล-เจล ไฮโดร
เทอร์ ม อล การออกซิ เ ดชั น ทางความร้ อ นและการชุ บ เคลื อ บด้ ว ยไฟฟ้ า วิ ธี ก าร
วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะเฉพาะของฟิ ล์ ม บาง รวมถึ ง ไมโครสโคปี โ พรบสแกนนิ ง การ
เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ วิธีการวัดค่าด้วยโพรบ 4 จุด การวัดปรากฏการณ์ฮอลล์ ยูวี-วิสสิ
เบิลสเปกโทรสโคปีและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Synthesis of materials for thin film innovation, thin film growth
techniques at nanoscale, physical and chemical depositions including
magnetron sputtering, sol-gel, hydrothermal, thermal oxidation and
electroplating, characterization method of thin film including scanning
probe microscopy, X-ray diffraction, four-point probe measuring
method, Hall effect measurement, uv-visible spectroscopy,and related
laboratories

-3309-413-333

วัสดุการแพทย์
3(3-0-6)
Medical Materials
วิชาบังคับก่อน: 09-413-221 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
Prerequisite: 09-413-221 Materials Science and
Engineering
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุการแพทย์ ชนิดของวัสดุการแพทย์ ความเข้ากันได้ของ
วัสดุการแพทย์กับระบบชีวภาพ การประยุกต์ใช้วัสดุในการแพทย์ วัสดุปิดและสมาน
แผล โครงร่ า งเซลล์ วั ส ดุ ท ดแทนกระดู ก วั ส ดุ กํ า บั ง รั ง สี และวั ส ดุ เ รื อ งรั ง สี ท าง
การแพทย์
Introduction to medical materials, types of medical materials,
biocompatibility of medical materials to biological system, application
of materials in medical purposes, wound covering and healing materials,
scaffold, bone-substituted materials, radiation shielding materials, and
medical scintillation materials

09-413-335

3(2-3-5)
การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อ
นวัตกรรมทางการแพทย์
Synthesis and Characterization of Materials for Medical
Innovation
วิชาบังคับก่อน: 09-413-333 วัสดุการแพทย์ หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite: 09-413-333 Medical Materials or
concurrent enrollment
การสังเคราะห์วัสดุเพื่อนวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุปิดและสมานแผล โครงร่าง
เซลล์ วั ส ดุ ทดแทนกระดูก วัส ดุกําบังรังสี และวั ส ดุเรื องรั งสีทางการแพทย์ การ
วิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุการแพทย์ ความพรุน การยับยั้ งเชื้ อ
แบคทีเรีย ความชอบน้ําและไม่ชอบน้ํา การดูดซับน้ํา การย่อยสลายทางชีวภาพ
ความต้านทานต่อแรงกดและแรงดึง การเกาะและก่อตัวของเซลล์ ความเป็นพิษต่อ
เซลล์ คุณสมบัติการกําบังรังสี คุณสมบัติการเปล่งแสง และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Materials synthesis for medical innovation, wound covering and healing
materials, scaffold, bone-substituted materials, radiation shielding
materials, and medical scintillation materials, property analysis and
investigation of medical materials, porosity, antimicrobial activity,
hydrophilic and hydrophobic, water absorption, biodegradation,
compressive and tensile strength, cell adhesion and formation, cell
toxicity, radiation shielding property, scintillation property, and related
laboratories

-3409-413-337

วัสดุไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromaterials
วิชาบังคับก่อน: 09-413-221 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
Prerequisite: 09-413-221 Materials Science and
Engineering
บทนํ า และนิ ย ามต่ า ง ๆ ของวั ส ดุ ไ ฟฟ้ า โครงสร้ า งผลึ ก พื้ น ฐานของวั ส ดุ ไ ฟฟ้ า
ลักษณะเฉพาะและชนิดของวัสดุไฟฟ้า ตัวนําไฟฟ้า สารกึ่งตัวนํา ฉนวนไฟฟ้า วัสดุ
ไดอิเล็กทริก วัสดุเพียโซอิเล็กทริก วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก วัสดุไพโรอิเล็กทริก และ
วัสดุมัลติเฟอร์โรอิก การประยุกต์ใช้วัสดุไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Introduction and definitions of electromaterials, basic crystal structure
of electromaterials, characteristics and types of electromaterials,
conductors, semiconductors, insulators, dielectric materials,
piezoelectric materials, ferroelectric materials, pyroelectric materials
and multiferroic materials, application of electromaterials in the
electronics industry

09-413-339

3(2-3-5)
การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อ
นวัตกรรมทางไฟฟ้า
Synthesis and Characterization of Materials
for Electrical Innovation
วิชาบังคับก่อน: 09-413-337 วัสดุไฟฟ้า หรือเรียนควบคูก่ ัน
Prerequisite: 09-413-337 Electromaterials or
concurrent enrollment
บทนําของการสังเคราะห์ผงสารตั้งต้น กระบวนการเตรียมผงละเอียด กระบวนการ
ขึ้นรูปชิ้นงานดิบ กระบวนการที่อุณหภูมิสูง กระบวนการตกแต่งชิ้นงาน การทํา
ขั้ วไฟฟ้ า เทคโนโลยี การผลิตสมัย ใหม่สําหรับวั ส ดุ เพื่อนวั ตกรรมทางไฟฟ้ า การ
วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติการนําไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความต้านทาน
เชิงซ้อน ไดอิเล็กทริก เพียโซอิเล็กทริก เฟอร์โรอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก เทอร์โมอิ
เล็กทริก แผนภาพกระแส-แรงดันไฟฟ้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction of precursor powder synthesis, fine powder preparation,
green body fabrication, high temperature process, machining process,
electroding, new production technology for materials in electrical
innovation, property analysis and investigation of conductivity,
resistivity, impedance, dielectric, piezoelectric, ferroelectric,
pyroelectric, thermoelectric, electrical current–voltage curve, and
related laboratories

-3509-413-341

วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmentally Friendly Materials
วิชาบังคับก่อน: 09-413-221 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
Prerequisite: 09-413-221 Materials Science and Engineerin
นิยาม แนวคิด และการจําแนกชนิดของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัฏจักรชีวิต
ของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มาจากแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วัสดุย่อยสลายได้ ฟิล์มชีวภาพ เส้นใยนาโนชีวภาพ
Definitions, concepts and classification of environmentally friendly
materials, life cycle of environmentally friendly materials, life cycle
assessment of environmentally friendly materials and products,
example of product from environmentally friendly concept, degradable
materials, bio-films, bio-nanofibers

09-413-343

การออกแบบและการผลิตวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
Materials Design and Fabrication for Environment
วิชาบังคับก่อน: 09-413-341 วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite: 09-413-341 Environmentally Friendly
Materials or concurrent enrollment
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตวัสดุสําหรับการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพริ้นพ์ของผลิตภัณฑ์ หลักการพื้นฐานของการ
ลด การใช้ซ้ํา และการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การออกแบบและผลิตวัสดุนาโนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบท่อ แท่ง เส้นใย และอนุภาค การผลิตวัสดุนาโนด้วย
กระบวนการบน-สู่-ล่าง และล่าง-สู่-บน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของโครงสร้าง
เฟส โครงสร้างจุลภาค ขนาดและการกระจายตัว สมบัติพื้นที่ผิว สมบัติทางแสง
องค์ ป ระกอบทางเคมี สมบั ติ เ ชิ ง กลของวั ส ดุ และปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
Concepts of materials design and fabrication for environmentally
friendly product applications, carbon footprint of products, basic
principles of reduce, reuse, and recycle of materials, nanomaterial
design and fabrication for environmental friendliness with tubes, rods,
fibers, and particles, fabrication of nanomaterials by top-down and
bottom-up method, Characterization of phase structure, microstructure,
size and distribution, surface property, optical property, chemical
composition, mechanical property and related laboratories

-3609-413-345

วัสดุยานยนต์สมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Automotive Materials
วิชาบังคับก่อน: 09-413-221 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
Prerequisite: 09-413-221 Materials Science and
Engineering
บทนําเกี่ยวกับวัสดุยานยนต์สมัยใหม่ ชนิดของวัสดุยานยนต์สมัยใหม่ โครงสร้างของ
วัสดุยานยนต์สมัยใหม่ สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน และสมบัติเชิงเคมีของวัสดุ
ยานยนต์สมัยใหม่ การประยุกต์ใช้วัสดุยานยนต์สมัยใหม่
Introduction to modern automotive materials, types of modern
automotive materials, structure of modern automotive materials,
mechanical property, thermal property and chemical property of
modern automotive materials, application of modern automotive
materials

09-413-347

การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อ
3(2-3-5)
นวัตกรรมทางยานยนต์สมัยใหม่
Synthesis and Characterization of Materials for Modern
Automotive Innovation
วิชาบังคับก่อน: 09-413-345 วัสดุยานยนต์สมัยใหม่
หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite: 09-413-345 Modern Automotive Materials
or concurrent enrollment
พื้นฐานการผลิต เทคนิคการผลิตวัสดุยานยนต์ โลหะและโลหะผสม พอลิเมอร์และ
ยาง เซรามิก และวัสดุผสมเสริมแรง มาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตวัสดุยานยนต์
สมัยใหม่ การวิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิง
เคมี และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic processing, processing technique of modern automotive materials,
metals and alloys, polymers and rubber, ceramics and reinforcing
composite, standard and technology of modern automotive materials
processing, analysis and investigation of mechanical properties, thermal
properties, chemical properties, and related laboratories

-3709-419-301

การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางฟิสกิ ส์ประยุกต์
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience in Applied Physics
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ความสํ าคั ญของการฝึกประสบการณ์วิชาชี พ หลักการเขี ยนจดหมายสมัครงาน
การเลื อ กสถานประกอบการ หลั ก การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน
การประกั นสังคม กิ จกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การใช้งาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการ
วางแผน ทั กษะการวิเคราะห์ ทั กษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ าและการตัดสิน ใจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืบค้นข้อมูล
Basic knowledge of forms and process of professional experience,
importance of professional experience, application letters preparation,
workplace selections, job interviews, organizational culture, personality
development, professional morality, virtue, ethics, labor laws, social
security, 5S’s Keys, systems of quality assurance and safety standards
at work, English communication in the workplace, report writing,
presentations, planning skills, analytical skills, immediate problem
solving skills, decision making, basic concepts of information
technology, IT laws, and information retrieval
หมายเหตุ การประเมินผลเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory)

-3809-419-402

6(0-40-0)
สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์
Cooperative Education in Applied Physics
วิชาบังคับก่อน: 09-419-301 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์
Prerequisite: 09-419-301 Preparation for Professional
Experience in Applied Physics
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในตําแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาเพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงาน
ประจําหรือโครงงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบ
การบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบแน่ น อน นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่ า งเต็ ม ความสามารถ มี อ าจารย์ นิ เ ทศและผู้นิ เ ทศงานทํ า หน้ าที่
ให้คําปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง
จากการปฏิ บั ติ ง าน เกิ ด การพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามพร้ อ มในการทํ า งาน
และสามารถทํางานได้ทันทีหลังสําเร็จการศึกษา
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits the student’s field of study and abilities for success
in applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project,
or both, for 16-week minimum of placement in compliance with the
workplace’s mandatory terms, conditions, and obligations,
responsibility and commitment fulfillment for a particular role assigned
by the workplace, supervision and evaluation under a systematic
follow-up process throughout the course by both a certified
cooperative education teacher and a cooperative education
coordinator from the workplace, an opportunity to enhance a student’s
in-school learning while developing greater awareness and
understanding of the real world of work to develop skills, knowledge,
and attitudes needed to become a productive and satisfied member of
a work environment immediately after graduation

-3909-419-403

6(0-40-0)
สหกิจศึกษาต่างประเทศทางฟิสิกส์ประยุกต์
International Cooperative Education in Applied Physics
วิชาบังคับก่อน: 09-419-301 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์
Prerequisite: 09-419-301 Preparation for Professional
Experience in Applied Physics
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในตําแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงาน
ประจําหรือโครงงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการ
ปฏิ บั ติ ง านในต่ า งประเทศไม่ น้ อ ยกว่ า 12 สั ป ดาห์ ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บการ
บริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบแน่ น อน นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่ า งเต็ ม ความสามารถ มี อ าจารย์ นิ เ ทศและผู้นิ เ ทศงานทํา หน้ าที่
ให้คําปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง
จากการปฏิ บั ติ ง าน เกิ ด การพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามพร้ อ มในการทํ า งาน
และสามารถทํางานได้ทันทีหลังสําเร็จการศึกษา
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits the student’s field of study and abilities for success
in applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project,
or both, for 1 6 - week minimum of placement, with at least 1 2 - week
placement in a foreign country, in compliance with the workplace’s
mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility and
commitment fulfillment for a particular role assigned by the workplace,
supervision and evaluation under a systematic follow-up process
throughout the course by both a certified cooperative education
teacher and a cooperative education coordinator from the workplace,
an opportunity to enhance a student’s in-school learning while
developing greater awareness and understanding of the real world of
work to develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a
productive and satisfied member of a work environment immediately
after graduation
หมายเหตุ การประเมินผลเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory)

-4009-419-304

3(0-20-0)
ฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์
Apprenticeship in Applied Physics
วิชาบังคับก่อน: 09-419-301 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์
Prerequisite: 09-419-301 Preparation for Professional
Experience in Applied Physics
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในตําแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่
น้ อ ยกว่ า 8 สั ป ดาห์ ปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รั บ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเ ทศและ
ผู้ นิ เ ทศงานทํ า หน้ า ที่ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาระหว่ า งปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารติ ด ตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการ
เตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษาสนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับการทํางาน
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits the student’s field of study and abilities for success
in applying, expanding, and extending curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project,
or both, for 8 - week minimum of placement in compliance with the
workplace’s mandatory terms, conditions, and obligations,
responsibility and commitment fulfillment for a particular role assigned
by the workplace, supervision and evaluation under a systematic
follow-up process throughout the course by both a certified
cooperative education teacher and a cooperative education
coordinator from the workplace, preparation for a student to develop
skills, knowledge, and attitudes needed to become a productive and
satisfied member of a work environment
หมายเหตุ การประเมินผลเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory)

-4109-419-305

3(0-20-0)
ฝึกงานต่างประเทศทางฟิสิกส์ประยุกต์
International Apprenticeship in Applied Physics
วิชาบังคับก่อน: 09-419-301 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์
Prerequisite: 09-419-301 Preparation for Professional
Experience in Applied Physics
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานต่างประเทศ เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา
ของสถานที่ปฏิบัติงาน ในตําแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เชื่ อ มโยงความรู้ ท างทฤษฎี กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รั บ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็ มความสามารถ มี อาจารย์ นิเ ทศและ
ผู้ นิ เ ทศงานทํ า หน้ า ที่ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาระหว่ า งปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารติ ด ตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการ
เตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษาสนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับการทํางาน
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant
position that suits a the student’s field of study and abilities for success
in applying, expanding, and extending the curriculum expectations in
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project,
or both, for 8 - week minimum of placement, with at least 6 - week
placement in a foreign country, in compliance with the workplace’s
mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility and
commitment fulfillment for a particular role assigned by the workplace,
supervision and evaluation under a systematic follow-up process
throughout the course by both a certified cooperative education
teacher and a cooperative education coordinator from the workplace,
preparation for a student to develop skills, knowledge, and attitudes
needed to become a productive and satisfied member of a work
environment
หมายเหตุ การประเมินผลเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory)

-4209-419-406

3(0-6-3)
ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการทางฟิสิกส์ประยุกต์
Workplace Special Problem in Applied Physics
วิชาบังคับก่อน: 09-419-304 ฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ
09-419-305 ฝึกงานต่างประเทศทาง
ฟิสิกส์ประยุกต์
Prerequisite: 09-419-304 Apprenticeship in Applied
Physics or 09-419-305 International
Apprenticeship in Applied Physics
การนําโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล
หรือชุมชน ที่นักศึกษาได้ออกทําการฝึกประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการฝึกงาน
ปฏิบัติงานภาคสนาม หรืออื่น ๆ เพื่อนํามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้าน
วิชาชีพของนักศึกษา มาทําการประยุกต์หาวิธี การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ หรือ
กระบวนการ โดยจั ด ทํ า ตามรู ป แบบของโครงงาน โดยมี อ าจารย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ในสาขาวิชาให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วมจากบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรือชุมชนนั้น
Analysis of problems a student encounters during his or her
apprenticeship, amid fieldwork, or in other activities while undertaking
a job training course in a private sector, a state enterprise, a government
agency, or a community placement, use of a student’s in-school
learning and transitions to professional applications of resolution skills
and method and process development skills through a research project
under supervision of an academic expert in the field in cooperation with
a cooperative education coordinator from the workplace
หมายเหตุ การประเมินผลเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory)

-4309-419-428

3(0-16-8)
การฝึกเฉพาะตําแหน่งทางฟิสิกส์ประยุกต์
Practicum in Applied Physics
วิชาบังคับก่อน: 09-419-301 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์
Prerequisite: 09-419-301 Preparation for Professional
Experience in Applied Physics
การฝึกตรงตามสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีทักษะและ
สมรรถนะตามวิชาชีพ การฝึกเฉพาะตําแหน่งต้องเหมาะสมกับความรู้ทางทฤษฎี
ตามชั้นปีของนักศึกษา สามารถดําเนินการควบคู่กับการเรียน มีผู้นิเทศงาน ผู้สอน
หรือครูฝึกให้คําปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างการฝึก
Practice in a workplace in applied physics’s field of study for gaining
skills and competency, a practicum for a student’s academic knowledge
level, probably course during the university studies, under supervision
of an instructor and an assigned job supervisor in workplace, sharing
work experiences during a practicum
หมายเหตุ การประเมินผลเป็น S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory)

