
1 
 

วิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต                                                            
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม  (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
1. ประธานหลักสูตร: ดร. จันทินี บุญชัย   

 ปริญญาเอก สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม, University of Queensland, Australia 
 ปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม, University of Queensland, Australia  

 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต, National University of Singapore, Singapore 
 

2. ชื่อหลักสูตร 
    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

3. ชื่อปริญญาชื่อสาขาวิชา 
     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบวิศวกรรม) 
      ชื่อย่อ : วท.บ. (การจัดการระบบวิศวกรรม) 
 

4. ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม (นานาชาติ) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ
รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหลักการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี การจัดการ การ
บริหารธุรกิจ การท างานร่วมกับชุมชน ความละเอียดอ่อนต่อบริบททางสังคมวัฒนธรรมของพ้ืนที่ และ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับสากล เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้ที่ความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตัวเองจากแหล่งความรู้ทั่วโลก ผ่านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางและการลงทะเบียนเรียนบาง
รายวิชาในต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถ
วิเคราะห์ตัวเลือกในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้เทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผล มีความคิด
สร้างสรรค์ในการสังเคราะห์แนวทางในการปฏิบัติงานและดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการด้านวิศวกรรมและการน าเทคโนโลยีหรือแนวคิดทางวิศวกรรมไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในบริบททาง
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์-ภาษา หรือเทียบเท่า หรือ มีผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการคัดเลือกก าหนด  

 
 



2 
 

6. โครงสร้างหลักสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  56  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา      6 หน่วยกิต        
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   23 หน่วยกิต         
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ   27 หน่วยกิต      
  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ     84   หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน      14 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรม     18 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    18 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาชีพ      34 หน่วยกิต  
 -วิชาชีพบังคับ    16 หน่วยกิต 
 -วิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
ง.  ฝึกงานไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ สหกิจศึกษา* 
    รวม   146   หน่วยกิต 
 
 
* การลงทะเบียนสหกิจศึกษามีค่าเท่ากับการเรียน 6 หน่วยกิตในกลุ่มวิชาชีพเลือก 

 
รายวิชา: 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      56 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาหรือรายวิชาเทียบเท่า              6                                                          หน่วยกิต 
966-111 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ     3(2-2-5) 
966-113 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5)                                       

 
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์ หรือรายวิชาเทียบเท่า     23 หน่วยกิต 

966-112 ปรัชญาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
966-114 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 
966-121 วิถีชีวิตไทย      3(3-0-6) 
966-122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
966-200 กิจกรรมเสริมหลักสูตร     1(0-0-3) 
966-223 จิตวิทยาสังคม      3(3-0-6) 
966-224 อันดามันศึกษา      3(3-0-6) 
966-225  หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
966-28x พลศึกษา*      1(0-2-1) 

               *เลือกรายวิชาพลศึกษาจ านวน 1 หน่วยกิตโดยเลือกจากรายวิชาดังนี้                     



3 
 

966-280 เทนนิส 1(0-2-1) 
966-281 ลีลาศ 1(0-2-1) 
966-282 โยคะ 1(0-2-1) 
966-283 ไทเก็ก 1(0-2-1) 
966-284 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
966-285 มวยไทย 1(0-2-1) 
966-286 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
966-287 บาสเก็ตบอล 1(0-2-1) 
966-288 วอลเล่ย์บอลชายหาด 1(0-2-1) 
966-289 การอยู่ค่ายพักแรม 1(0-2-1) 
 

 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ หรือรายวิชาเทียบเท่า     27        หน่วยกิต 
966-131 วิทยาศาสตร์กายภาพเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 
966-132 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
966-133 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 
966-134 วิทยาศาสตร์ระบบโลก     3(3-0-6) 
966-141 ประวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   3(3-0-6) 
966-142      คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม   3(3-0-6)  

 966-235 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค านวณ   3(2-2-5) 
966-236 สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น     3(3-0-6) 
966-243 สถิติและการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น   3(3-0-6) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ        84 หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวิชาแกน        14 หน่วยกิต 

966-201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
966-202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
966-203 ฟิสิกส์และการปฎิบัติการ     3(2-2-5) 
966-301 การค านวณและแบบจ าลอง    3(3-0-6) 
966-302 ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล    1(0-3-0) 
966-303 ปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-3-0) 

 2) กลุ่มวิชาวิศวกรรม       18 หน่วยกิต 

 966-311 วงจรไฟฟ้า      3(3-0-6)
 966-312 อิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 
   966-313 การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟ้า   3(3-0-6) 

 966-314 กลศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6)
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 966-315 กลศาสตร์ของวัสดุ     3(3-0-6)   
 966-316 วิศวกรรมอุณภาพ     3(3-0-6) 

  3) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ      18 หน่วยกิต 

    966-221 การบัญชีบริหาร      3(3-0-6) 
    966-222 เศรษฐศาสตร์การบริหาร     3(3-0-6) 
    966-223 หลักการตลาด      3(3-0-6) 
    966-224 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
    966-321 การจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
    966-322 หลักการบริหาร      3(3-0-6) 
     
 4) กลุ่มวิชาชีพ        34 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาชีพบังคับ      16 หน่วยกิต 
966-331 สัมมนา       1(0-3-0) 
966-431 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด    3(3-0-6) 
966-432 หัวข้อเฉพาะทาง      3(3-0-6) 
966-433 การศึกษาปัญหาพิเศษ     3(3-0-6) 
966-434 โครงงาน 1      3(0-9-0) 
966-435 โครงงาน 2       3(0-9-0) 

 กลุ่มวิชาชีพเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 
966-440 สหกิจศึกษา      6(0-36-0) 
966-441 การบริหารเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
966-442 หลักการประกอบการ     3(3-0-6) 
966-443 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ส าหรับระบบวิศวกรรม  3(3-0-6) 
966-444 ระบบการปรับอาการและการถ่ายเท   3(3-0-6) 
966-445 ระบบไฟฟ้า      3(3-0-6) 
966-446 ระบบสุขาภิบาล      3(3-0-6) 
966-447 พลวัตระบบและการควบคุม    3(3-0-6) 
966-448 วิศวกรรมระบบอุณหภาพ     3(3-0-6) 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

     ง.  ฝึกงานไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ สหกิจศึกษา* 
* การลงทะเบียนสหกิจศึกษามีค่าเท่ากับการเรียน 6 หน่วยกิตในกลุ่มวิชาชีพเลือก 
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แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

966-111 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 3(2-2-5) 
966-112 ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
966-121 วิถีชีวิตไทย 3(3-0-6) 
966-132 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
966-133 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
966-141 ประวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

      รวม    18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
966-113 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
966-114 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 
966-122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
966-131 วิทยาศาสตร์กายภาพเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
966-134 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 3(3-0-6) 
966-142 
966-28x 
 

คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม 
พลศึกษา 

รวม  

3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
19 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
966-223 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
966-224 อันดามันศึกษา 3(3-0-6) 

966-225 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
966-235 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค านวณ 3(2-2-5) 
966-236 สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
966-243 
966-201 
 

สถิติและการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม     21 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
966-221 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
966-222 เศรษฐศาสตร์การบริหาร 3(3-0-6) 
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966-223 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
966-224 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
966-202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
966-203 ฟิสิกส์และการปฎิบัติการ 3(2-2-5) 
966-200 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(0-0-3) 

รวม                  19   หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

966-321 
966-301 
966-311 
966-314 
966-315 
966-302 
966-303 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การค านวณและแบบจ าลอง 
วงจรไฟฟ้า 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
กลศาสตร์ของวัสดุ 
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
ปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 

     รวม    17 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที่ 2 

966-312 อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
966-313 การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
966-316 วิศวกรรมอุณภาพ 3(3-0-6) 
966-322 หลักการบริหาร 3(3-0-6) 
xxx-xxx 
966-331 

วิชาชีพเลือกหรือวิชาเลือกเสรี 
สัมมนา 

6(6-0-12) 
1(0-3-0) 

 รวม    19 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 3 
966-400 การฝึกงาน*    ไม่น้อยกว่า 320ชั่วโมง 

*นักศึกษาสามารถเลือกไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน
หลังภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 3  
 

ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรือสหกิจศึกษา* 6(6-0-12) 
966-432 หัวข้อเฉพาะทาง 3(3-0-6) 
966-433 การศึกษาปัญหาพิเศษ 3(3-0-6) 
966-434 โครงงาน1 3(0-9-0) 
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  รวม    15 หน่วยกิต 
*นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิตแทนรายวิชาชีพเลือกในภาคการเรียนที่ 1 ในปีที่ 4 
เริ่มไปสหกิจศึกษาในช่วงปิดภาคการศึกษาหลังปีที่ 3 และจะต้องอยู่ท างานจนครบเวลา 4 เดือน โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้สอดคล้องกับเวลาที่เสร็จสิ้นภารกิจด้านสห
กิจศึกษา 
   
ภาคการศึกษาที่ 2 

966-431 
xxx-xxx 
xxx-xxx 
966-435 

เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด 
วิชาชีพเลือก 
วิชาเลือกเสรี 
โครงงาน2 

3(3-0-6) 
6(6-0-12) 
6(6-0-12) 
3(0-9-0) 

   
     รวม    18 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
966-111   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 3(2-2-5) 

ทบทวน สร้างเสริมทักษะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการ การศึกษา
เชิงลึกด้านกระบวนการเขียนโดยเน้นการตอบค าถามอัตนัยด้วยการเขียนบรรยาย 
การเขียนภาษาอังกฤษแบบวิชาการ วิธีการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
และพัฒนาวิธีการเขียนอย่างมีอิสระทางความคิด 

966-113   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
ประเมินกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิพากย์รูปแบบการ
เขียนประเภทต่างๆ และอภิปรายการใช้รูปแบบเหล่านี้ในงานวรรณกรรม การ
พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

966-112   ปรัญชาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
ความรู้ เบื้ องต้นเรื่องทฤษฎีทางปรัชญาที่ส าคัญ  อภิปรัชญา จริย ศาสตร์  
สุนทรียศาสตร์ การคิดเชิงตรรกะ  การเปรียบเทียบแนวคิดปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออก  เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิถีชีวิต 

966-114  อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6)         
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาแหล่งอารยธรรมใหญ่  ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและ
แผ่นดินใหญ่  การสะท้อนความคิดเรื่องอิทธิพลและผลกระทบของสังคม
ตะวันออกและตะวันตกที่มีผลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านลัทธิ ความเชื่อ 
ศาสนา ประเพณี การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และระบบการปกครอง 

966-121   วิถีชีวิตไทย       3(3-0-6)  
ศึกษาปรัชญา ค่านิยม ภูมิปัญญาและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนไทยในอดีต  เรียนรู้ เรื่อ งการใช้ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในวิถี
ชีวิตประจ าวันของไทย และวิธีการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
การเปรียบเทียบวิถีชีวิตไทยในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต 
อภิปรายวิธีการรักษาวัฒนธรรม และการประยุกต์ ใช้ภู มิปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวันในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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966-122   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
ความรู้เชิงลึกในระบบกฎหมายของไทย และการศึกษาผลของรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อประชาชน  

966-200   กิจกรรมเสริมหลักสูตร      1(0-0-3) 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างาน
เป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและ/หรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

966-223   จิตวิทยาสังคม       3(3-0-6) 
การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณาถึงวัฒนธรรมสังคม สังคม
แบบต่าง การจัดระเบียบสังคม วิธีการและขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา ความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการกระตุ้น การเรียนรู้ 
การรับรู้ แรงจูงใจ สติปัญญาและความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ ์

966-224   อันดามันศึกษา      3(3-0-6) 
 การศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยด้านภูมิศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยและชุมชนอื่น ๆ 

966-225 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น     3(3-0-6) 

หลักการเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์จุลภาคท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภคและ
การตลาด ประวัติและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย หลักการเบื้องต้นของ
เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐกิจของตลาดการแข่งขันเสรี 

966-280 เทนนิส  1(0-2-1) 
 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยใน

การเล่นเทนนิส การฝึกทักษะการเล่นเทนนิส เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย 

 

966-281 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยใน

การเต้นลีลาศ การฝึกทักษะการเล่นลีลาศ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย 
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966-282 โยคะ 1(0-2-1) 
 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยใน

การเล่นโยคะ การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย 

 

966-283 ไทเก็ก 1(0-2-1) 
 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยใน

การร าไทเก็ก การฝึกทักษะการเล่นไทเก็กเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย 

 

966-284 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยใน

การเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่นแบดมินตัน เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพพลานามัย 

 

966-285 มวยไทย 1(0-2-1) 
 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยใน

การชกมวยไทย การฝึกทักษะการชกมวยไทย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย 

 

966-286 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยใน

การว่ายน้ า การฝึกทักษะการว่ายน้ า เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
 

966-287 บาสเก็ตบอล 1(0-2-1) 
 ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเก็ต

บอล 
 

966-288 วอลเล่ย์บอลชายหาด 1(0-2-1) 
 ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬา

วอลเล่ย์บอลชายหาด 
 

966-289 การอยู่ค่ายพักแรม 1(0-2-1) 
 องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การส ารวจพื้นที่ อุปกรณ์

และการวางแผนงบประมาณของค่ายพักแรม กิจกรรมสันทนาการกับ
ค่ายพักแรม ค่ายพักแรมประเภทต่าง ๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่าย
ชายทะเล ค่ายในป่าอนุรักษ์และค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กับการพักแรม 

 

  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ 
966-131   วิทยาศาสตร์กายภาพเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 

หลักการเคมีเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน เช่น สสาร อะตอมและสมบัติตามตาราง
ธาตุ ปฏิกิริยาเคมีสารละลาย กรด -เบส เคมีอินทรีย์เคมีสิ่งแวดล้อม ศึกษา
วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน เช่น แสงและการมองเห็น พลังงานและ
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แหล่งพลังงาน พลังงานความร้อน การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า ฟิสิกส์ของ
ปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบ
ของต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมนุษย์ 

966-132   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟระบบจ านวนจริงและการ
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์การเงินและการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการตัดสินใจเบื้องต้น 
 

966-133   วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 
ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การก าเนิดชีวิตและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต พลังงานและชีวิต เซลล์และการสืบพันธุ์ของเซลล์ ศึกษาหลักการพ้ืนฐาน
ในการจ าแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต หลักพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประยุกต์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ วินิจฉัยผลของการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสังคมมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 

966-134   วิทยาศาสตร์ระบบโลก      3(3-0-6) 
ส ารวจแนวคิดวิทยาศาสตร์ระบบโลก ศึกษาการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หิน
หนืด/หินเหลวร้อน ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว การก่อก าเนิดภูเขา โคลนถล่มและธรณี
พิบัติภัย ผืนพิภพและสิ่งแวดล้อมของโลก การอนุรักษ์ดิน ปัญหาทางด้านน้ า 
พ้ืนฐานทางอุตุนิยมวิทยา สภาวะอากาศและภูมิอากาศ ชั้นบรรยากาศการแผ่รังสี 
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน การเปลี่ยนสถานะน้ าที่สัมพันธ์กับสภาวะอากาศ 
แนวอากาศและมวลอากาศ แผนที่สภาพอากาศ พลศาสตร์โลก ปัจจัยที่แสดง
ลักษณะชีวนิเวศน์ การสังเคราะห์แสงและการผลิตพลังงาน วินิจฉัยปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประกอบของระบบโลกที่ประกอบด้วย บรรยากาศ มหาสมุทร ชีว
ภาค และของแข็งโลก วิเคราะห์รอยเท้านิเวศน์ของมนุษย์และมนุษย์กับการ
เปลี่ยนแปลงระบบโลก 

966-141   ประวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
ศึกษาการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการด้านการผลิตและการบริโภคสู่ระบบอุตสาหกรรม การพัฒนาของงาน
ด้านวิศวกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรตามกาลเวลา 

966-142   คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม    3(3-0-6) 
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ แอพลิ เคชั่น 
ระบบปฏิบัติการและการใช้ประโยชน์ อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ และศึกษา
ประเด็นทางสังคม เช่น โลกาภิวัตน์ ความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูล ระบบ
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รักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงหรือส่งต่อข้อมูลระหว่าง
การท างานและสถานที่ท างาน และการศึกษาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
 

966-235   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค านวณ    3(2-2-5) 
ความรู้เบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ โฟลว์ชาร์ท 
อัลกอริทึม ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร อาร์เรย์ ประโยคทางเลขคณิต ค าสั่ง
น าข้อมูลเข้า/แสดงผลข้อมูล การไหลของงาน การวนรอบ โปรแกรมย่อย 

966-236   สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น     3(3-0-6) 
ศึกษาแนวคิดหลักของสิ่งแวดล้อมศึกษา การใช้แนวคิดเชิงระบบในการศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัย วิเคราะห์รูปแบบของปัญหา
สิ่งแวดล้อมทั้งเชิงกายภาพและชีวภาพ และผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
ประเมินแนวทางในการออกแบบรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งรวมถึง
ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบรรเทาและ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

966-243   สถิติและการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น    3(3-0-6) 
การศึกษาสถิติ สถิติเชิงบรรยาย สถิติอ้างอิง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง การ
ประมาณและการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถอดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเดียว การหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันตัวแปร
เดียว การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัวแปรที่ไม่มีเงื่อนไข การหาค่าที่
เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัวแปรภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด การหาค่าที่เหมาะสม
ด้วยขั้นตอนและวิธีการพิเศษ ก าหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

966-201   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์
ของปริพันธ์ 
 

966-202   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
อันดับที่สองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวและการประยุกต์ ผลการแปลงลาปลาซ
และการประยุกต์ ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
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966-301   การค านวณและแบบจ าลอง     3(3-0-6)  
แคลคูลัสว่าด้วยวิธีการอินทิเกรตและดิฟเฟอเรนชิเอชัน ดิฟเฟอเรนชิเอชัน
บางส่วน การประยุกต์ใช้การอินทิเกรต จ านวนเชิงซ้อน เวกเตอร์และการ
ประยุกต์ใช้กับปัญหาเชิงกายภาพและปัญหาเชิงเรขาคณิตสามมิติ การจ าลอง
ระบบวิศวกรรมด้วยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติขั้น
พ้ืนฐาน 

966-203   ฟิสิกส์และการปฏิบัติการ     3(2-2-5) 
หน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่  งาน พลังงานและ
โมเมนตัม ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิ
เลต การเคลื่อนที่แบบคลื่น อันตรกิริยาโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และเทอร์โมไดนามิกส์ 

966-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0) 
ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อสนับสนุนรายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 3 

966-303 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-3-0) 
 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนรายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 3 
 
กลุ่มวิชาวิศวกรรม 
966-311 วงจรไฟฟ้า       3(3-0-6) 

ปริมาณและหน่วยวัด นิยามความหมายของโวลต์ กระแสและความต้านทาน 
แหล่งก าเนิดของกระแส แหล่งก าเนิดของโวลต์ กฎของโอห์ม พลังงานและแรง 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรอนุกรม วงจรขนาน  ทฤษฎีการทับซ้อน ทฤษฎีบทเทวิ
นิน ทฤษฎีบทนอร์ตัน การวิเคราะห์วงจรแบบลูปและแบบโนด ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คุณสมบัติของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัว
เหนี่ยวน า อิมพิแดนซ์ของวงจร การวิเคราะห์วงจรอาร์แอลซี พลังงานใน
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

 
966-312 อิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 

ประวัติและภาพรวมว่าด้วยความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าของวัสดุ ไดโอดและวงจรแบบไดโอดมอสทรานซิสเตอร์และการไบแอส 
ตระกูลลอจิกมอส ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์และตระกูลลอจิก  วงจรขยายเชิง
ด าเนินการ แบบจ าลองวงจรและสถานการณ์จ าลอง วงจรแปลงข้อมูล  แหล่งจ่าย
แรงดันและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า การออกแบบวงจรขยาย พ้ืนฐานหลักของ
วงจรรวม 
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966-313  การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟ้า    3(3-0-6) 
หลักการพ้ืนฐานของการแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟ้าและการวิเคราะห์
สมรรถภาพของอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า หม้อแปลง วงจรแม่เหล็ก เครื่องจักร
ไฟฟ้าซิงโครนัส เครื่องจักรเหนี่ยวน า วงจรสามเฟส และระบบพลังงานไฟฟ้า 

966-314   กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
สถิตยศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่แนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย พลศาสตร์ของหลายอนุภาคสถิตยศาสตร์ของ
วัตถุแข็งเกร็ง พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง สถิตยศาสตร์ของไหลและการลอย 

966-315   กลศาสตร์ของวัสดุ  3(3-0-6) 
แรงและความเครียด การแปลงรูปและความเค้น การวิคราะห์ความเครียดและ
ความเค้น ทฤษฎีสภาพความยืดหยุ่นและมอดูลัสของยัง ทฤษฎีของการงอและ
การโก่ง ทฤษฎีของการบิด การผสมของการงอและการบิด 

966-316   วิศวกรรมอุณหภาพ      3(3-0-6) 
คุณสมบัติและกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ของสสาร มวลและปริมาตร
ควบคุม กฎการอนุรักษ์มวล กฎการอนุรักษ์พลังงาน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม กฎ
ข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และเอนโทรปี การไหลภายในแบบมีความหนืด 

 
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
966-221   การบัญชีบริหาร  3(3-0-6) 

ระบบการบัญชีบริหารและการใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ การวางแผนและการ
ควบคุม การประเมินศักยภาพขององค์กรทางธุรกิจจากมุมมองของการจัดการ 
กระบวนการงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร การประมาณค่า
ต้นทุน วิธีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม 

966-222  เศรษฐศาสตร์การบริหาร  3(3-0-6) 
หลักการที่ส าคัญ เครื่องมือและเทคนิคในการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสสตร์จุลภาคในการตัดสินใจด้านการ
บริหาร เน้นการตัดสินใจเรื่องความต้องการ ต้นทุนและราคา 

966-223   หลักการตลาด  3(3-0-6) 
ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด และตลาดกลุ่มเป้าหมาย
ส าหรับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคและอุตสาหกรรม กลยุทธ์ทางการตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค การพัฒนาและวิเคราะห์แผนการตลาดและการส่งเสริมการตลาด การ
ประยุกต์ใช้หลักการตลาดในการตัดสินใจระดับองค์กร 
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966-224  การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
ภาพรวมของการจัดการการเงินธุรกิจ เน้นการวิเคราะห์งบการเงิน ค่าของเงินตาม
เวลา การประเมินค่าสินทรัพย์ เทคนิคการจัดสรรเงินทุน ทฤษฎีโครงสร้างการเงิน
และการประเมินนโยบายเงินปันผล การจัดการงบกระแสเงินสด ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน และแหล่งเงินทุน 

966-321   การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการจัดการ การวางแผนและท านาย
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศต าแหน่งงาน หน้าที่ที่ส าคัญ เช่น การจ้างงาน
และการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
รักษาฐานพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง วินัยพนักงาน การเลิกจ้าง และประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
966-322   หลักการบริหาร      3(3-0-6) 

ภาพรวมของหน้าที่หลักของการจัดการ เน้นเรื่องการวางแผน การตั้งเป้าหมาย 
การตัดสินใจ การประสานงาน กลไกควบคุม การจูงใจและกระบวนการกลุ่ม 

 
หมวดวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
966-331   สัมมนา  1(0-3-0) 

การค้นคว้า ทบทวน วิเคราะห์ น าเสนอและร่วมอภิปรายบทความในหัวข้อที่
ทันสมัยและ น่าสนใจ ทางด้านการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งการ
เตรียมกรอบแนวคิดเพ่ือเตรียมความพร้อม ส าหรับโครงงานนักศึกษา  

966-431   เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 3(3-0-6) 
การจ าลององค์ประกอบและการจ าลองระบบ แนวคิดของการหาค่าเหมาะสม
ที่สุด ตัวคูณลากรานจ์ วิธีการค้นหาผลลัพธ์ โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิงพลวัต 
ตัวอย่างจากองค์ประกอบและระบบของไหลและความร้อน 

966-432   หัวข้อเฉพาะทาง 3(3-0-6) 
หัวข้อเฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

966-433   การศึกษาปัญหาพิเศษ      3(3-0-6) 
การศึกษาปัญหาพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

966-434   โครงงาน 1       3(0-9-0) 
การท าโครงงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการวิศวกรรมโดยเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
ปัญหาทางอุตสาหกรรม หรือปัญหาทางด้านวิจัย การน าเสนอความคืบหน้าโดย
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วาจา การเขียนรายงานและการน าเสนอร่างผลงานส าหรับการตีพิมพ์ต่อ
คณะกรรมการโครงงาน 

966-435   โครงงาน 2  3(0-9-0) 
การท าโครงงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการวิศวกรรม เป็นวิชาต่อเนื่องจากวิชา 
966-434เป็นการด าเนินงานจนกระทั่งโครงงานเสร็จสมบูรณ์ มีการเขียนรายงาน
และการน าเสนอผลงานส าหรับการตีพิมพ์ต่อคณะกรรมการโครงงาน 
 

กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านวิศวกรรม 

966-447   พลวัตระบบและการควบคุม     3(3-0-6) 
การประยุกต์ใช้จลนพลศาสตร์และพลวัตของวัตถุแข็งเกร็งในกลไกเชิงระนาบ 
ความรู้เบื้องต้นเรื่องทฤษฎีเชิงเส้นของการสั่นสะเทือนทางกล ความรู้เบื้องต้น
เรื่องการวิเคราะห์และจ าลองระบบควบคุม การจ าลองพฤติกรรมของระบบการ
สั่นสะเทือนทางกลอย่างง่ายด้วยองศาแห่งความอิสระเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่า 
การตอบสนองของระบบต่อการกระตุ้นแบบชั่วครู่และแบบฮาร์โมนิค ฟังก์ชั่นถ่าย
โอน แผนภาพแบบกล่อง กลไกเซอร์โวและตัวควบคุมแบบสัดส่วน-อินทิกรัล-
อนุพันธ์ 

966-448   วิศวกรรมระบบอุณหภาพ     3(3-0-6) 
ความคล้ายคลึงและการวิเคราะห์ไร้มิติ การถ่ายเทความร้อน ว่าด้วยการน า การ
พาและการแผ่รังสี อุปกรณ์ส าหรับของไหลที่เป็นสื่อน าความร้อน ระบบและวัฏ
จักรการผลิตพลังงานโดยไอน้ าและก๊าซ ระบบและวัฏจักรการปรับอากาศและการ
ท าความเย็น 

966-444   ระบบการปรับอากาศและการถ่ายเท    3(3-0-6) 
หลักเกณฑ์การออกแบบโดยรวม การควบคุม และการค านึงถึงการปฏิบัติงานของ
การใช้หลักการถ่ายเทอากาศในภาคอุตสาหกรรม แบบการจัดวางพ้ืนที่และ
อุปกรณ์ ข้อควรค านึงเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ พัดลมและมอเตอร์ การ
ทดแทนอากาศ การควบคุม และการป้องกันระบบทางเดินหายใจ 

966-445   ระบบไฟฟ้า       3(3-0-6) 
ความรู้พื้นฐานเรื่องการจัดการวงจรไฟฟ้าผลิตพลังงาน วงจรพลังงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์กลศาสตร์ไฟฟ้า 
แบบจ าลองอุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็ก และการอธิบายพฤติกรรมโดยใช้
แบบจ าลองที่เหมาะสม และองค์ประกอบของเครื่องจักรไฟฟ้าแบบหมุนและแบบ
เชิงเส้น การใช้กลศาสตร์ไฟฟ้าในการคิดค่าพารามิเตอร์รวมเพ่ืออธิบายระบบ
พลังงาน แบบจ าลองเครื่องจักรกลแบบซิงโครนัส แบบเหนี่ยวน าและแบบไฟฟ้า
กระแสตรง ความเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและการท างานของระบบ
พลังงาน 
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966-446   ระบบสุขาภิบาล 3(3-0-6) 
ระบบและกระบวนการบ าบัดของเสียและสิ่งปฏิกูลและการระบายน้ าในชุมชน
เมือง ความเข้าใจในความเป็นไปได้ โอกาสและกลไกของแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับการวิจัย การออกแบบหรือการหาค่าเหมาะสมสูงสุดส าหรับ
ระบบการรับและบ าบัดน้ าเสีย    

กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านวิทยาการจัดการ 

966-441   การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
ประเด็นปัจจุบันที่ส าคัญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ประเด็นและทางเลือกเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการการตัดสินใจด้านการเงิน การ
จัดการ การบัญชี การตลาดและทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่
ถูกต้องสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร การพัฒนาและการ
ปฏิบัติใช้กลยุทธ์ระดับองค์กร ธุรกิจและระดับปฏิบัติงาน การประเมินผลลัพธ์จาก
แผนยุทธศาสตร์และการปรับกลยุทธ์ต่อสถานการณ์ของสภาพแวดล้อม 

966-442   หลักการประกอบการ      3(3-0-6) 
ประวัติการประกอบการและจิตวิทยาของผู้ประกอบการ พ้ืนฐานการวางแผน
ธุรกิจ รวมถึง ยุทธศาสตร์ การเงิน การบัญชี การตลาด การปฏิบัติการ และการ
เลือกทีมบริหารในอุดมคติ การฝึกฝนการเสนอขายแนวคิดใหม่ทางธุรกิจ 

966-443 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ส าหรับระบบวิศวกรรม  3(3-0-6) 
การวางแผนการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสดและแบบจ าลองการจัดการสินค้า
คงคลัง การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม รวมถึงผลกระทบของการคิดลด
กระแสเงินสดและภาษี การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมสูงสุดใน
แบบจ าลองการทดแทนอุปกรณ์และการขยายความสามารถ และประเด็นในการ
ออกแบบระบบการผลิต 
 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

966-400   ฝึกงาน            ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
ฝึกงานทางด้านการจัดการระบบวิศวกรรมในสถานประกอบการ องค์กร หรือ
สถาบันการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านรายวิชาทั้งหมดตาม
แผนการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาในการ
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
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966-440   สหกิจศึกษา       6(0-36-0) 
การประกอบการจริงทางด้านการจัดการระบบวิศวกรรมในสถานประกอบการ 
องค์กร หรือสถาบันที่มีหน่วยวิจัยและพัฒนา ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ 
การรายงาน น าเสนอผลงานสหกิจศึกษา 

 


