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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Polymer Engineering Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Polymer Engineering Technology)
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
4.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
4.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรด้านวัสดุพอลิเมอร์ และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
(2) วิศวกรด้านปิโตรเคมี
(3) วิศวกรกระบวนการผลิต
(4) วิศวกรฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
(5) วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
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6.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
6.1 หลักสูตร
6.1.1 จานวนหน่วยกิต
นักศึกษาปกติ
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
นักศึกษาสหกิจศึกษา
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
6.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
3. กลุ่มวิชาชีพ แขนงวิชาพอลิเมอร์ และแขนงวิชาปิโตรเคมี
นักศึกษาปกติ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาแกนบังคับ
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
นักศึกษาปกติ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
4. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (นักศึกษาปกติ)
5. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา (นักศึกษาสหกิจศึกษา)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

148 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต
30
20
12
6
6
3
3
2
10

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

112 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
36
34
4
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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6.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาบังคับ
080103001 ภาษาอังกฤษ 1

30
20
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)

3(3-0-6)

- วิชาเลือก
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายการวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
3(3-0-6)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)
หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040113005 เคมีในชีวิตประจาวัน

3

หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

(Chemistry in Everyday Life)
หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0- 6)
(Psychology for Work)
หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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กลุ่มวิชาพลศึกษา
เลือกเรียนจากรายการวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
080303502
080303503
080303504
080303505
080303509

(Basketball)
วอลเลย์บอล
(Volleyball)
แบดมินตัน
(Badminton)
ลีลาศ
(Dancing)
เทบิลเทนนิส
(Table Tennis)
เปตอง
(Petanque)

2

หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

080103115
080203904
080203907
080303102
080303103
080303401
080303602
080303606

2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายการวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
คาราโอเกะ
1(1-0-2)
(Karaoke)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)

หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
040113002
040203111
040203112
040313005
040313007
040313014
040313015
040503011

030103100 วัสดุวิศวกรรม

030103104
030103105
030103302
030103300
030103310
030223120

(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
วิศวกรรมเครื่องมือ
(Tools Engineering)
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
(Hydraulics and Pneumatics)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
วิศวกรรมการวัดละเอียด
(Metrology Engineering)
เทอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

030103102

112
21

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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030403100 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

3(3-0-6)

(Fundamentals of Electrical Engineering)
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)

3(2-3-5)

6.1.3.1 แขนงวิชาพอลิเมอร์
กลุ่มวิชาชีพ
นักศึกษาปกติ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาแกนบังคับ
030103200
030153120
030153122
030153123
030153140
030153320
030153340
030153342
030153360

57
55
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2(0-6-2)

ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
(Machine Tools Practice)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing I)
วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
(Materials Science of Polymers)
การไหลตัวของพลาสติก
(Rheology of Plastics)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing II)
ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing Practice I)
ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing Practice II)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
(Polymer Engineering Technology Project I)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
(Polymer Engineering Technology Project II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
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- กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา
นักศึกษาปกติ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
เลือกเรียนจากรายการวิชาต่อไปนี้
030103204

030133332
030153121
030153141
030153142
030153143
030153144
030153145
030153146
030153160
030153161
030153341
030713104
030713106
030713107

36
34

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Computer-aided
Manufacturing)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การไหลของพลาสติก
3(2-2-5)
(Computer-assisted Analysis for Plastic Flow)
เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Chemistry of Polymers)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3
3(3-0-6)
(Polymer Processing III)
หลักการออกแบบแม่พิมพ์และหัวรีดสาหรับพลาสติก
3(3-0-6)
(Principles of Plastic Mould and Die Design)
การตรวจสอบพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Characterization)
การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก
2(2-0-4)
(Plastic Part Design)
เทคโนโลยียาง
3(3-0-6)
(Rubber Technology)
พอลิเมอร์ผสมและสารเชิงประกอบ
3(3-0-6)
(Blends and Composites Polymer)
เครื่องมือและเครื่องจักรงานพลาสติก
2(2-0-4)
(Plastic Tools and Machines)
การสัมมนาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
1(1-0-2)
(Seminar in Polymer Engineering)
ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3
2(0-6-2)
(Polymer Processing Practice III)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิศวกรรมบารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)

มคอ.2

8
6.1.3.2 แขนงวิชาปิโตรเคมี
กลุม่ วิชาชีพ
นักศึกษาปกติ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาแกนบังคับ
030103200
030153122
030153124
030153125
030153144
030153148
030153161
030153321
030153342
030153360

57
55
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2(0-6-2)

ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
(Machine Tools Practice)
วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
(Materials Science of Polymers)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
(Polymer Processing)
ความรู้พื้นฐานปิโตรเคมี
(Fundamentals of Petrochemistry)
การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก
(Plastic Part Design)
เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี
(Petrochemical Separation Techniques)
การสัมมนาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
(Seminar in Polymer Engineering)
ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์
(Polymer Processing Practice)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
(Polymer Engineering Technology Project I)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
(Polymer Engineering Technology Project II)

- กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา
นักศึกษาปกติ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(0-6-3)

36
34

หน่วยกิต
หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายการวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030103204 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Computer-aided
Manufacturing)
030133332 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การไหลของพลาสติก
3(2-2-5)
(Computer-assisted Analysis for Plastic Flow)
030153143 การตรวจสอบพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Characterization)
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030153145 เทคโนโลยียาง
030153146
030153147
030153149
030153150
030153151
030153152
030153153
030153154
030153160
030713103
030713104
030713106
030713107

3(3-0-6)

(Rubber Technology)
พอลิเมอร์ผสมและสารเชิงประกอบ
(Blends and Composites Polymer)
ความรู้พื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยา
(Fundamentals of Catalysis)
เคมีพื้นผิว
(Surface Chemistry)
หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมี
(Instrumental Methods in Chemical Engineering)
วิศวกรรมการเผาไหม้
(Combustion Engineering)
สารลดแรงตึงผิวและปรากฏการณ์ที่อินเตอร์เฟส
(Surfactant and Interfacial Phenomena)
เทคโนโลยีสะอาด
(Clean Technology)
การลงทุนโครงการปิโตรเคมี
(Petrochemical Project Investment)
เครื่องมือและเครื่องจักรงานพลาสติก
(Plastic Tools and Machines)
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
วิศวกรรมบารุงรักษา
(Maintenance Engineering)
กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

030103201 ประสบการณ์วิชาชีพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4(0-360-0)

(Professional Training)
กลุ่มวิชาสหกิจศึษา
030103400 สหกิจศึกษา

6
หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-540-0)

(Co-operative Education)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน
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6.1.4 แผนการศึกษา
6.1.4.1 แขนงวิชาพอลิเมอร์ (นักศึกษาปกติ)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
030513300
040113001
040113002
040203111
040313005
040313014
080103001
08xxxxxxx

(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
21(16-14-37)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103100 วัสดุวิศวกรรม
030103200
040203112
040313007
040313015
080103002
04xxxxxxx
08xxxxxxx

(Engineering Materials)
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
(Machine Tools Practice)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Humanities and Social Science Elective Course)

รวม

21(18-9-39)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
030103104
030103310
030153122
0301xxxxx
030403100
08xxxxxxx

3(3-0-6)

(Engineering Mechanics I)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
วิศวกรรมการวัดละเอียด
(Metrology Engineering)
วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
(Materials Science of Polymers)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Fundamentals of Electrical Engineering)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103105 วิศวกรรมเครื่องมือ
030153120
030153123
030153320
030223120
040503011
0301xxxxx

(Tools Engineering)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing I)
การไหลตัวของพลาสติก
(Rheology of Plastics)
ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing Practice I)
เทอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics)
สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
19(x-x-x)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103302

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
(Hydraulics and Pneumatics)
030153140 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing II)
030153340 ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing Practice II)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0307xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0307xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
17(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

0301xxxxx

วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
รวม

0301xxxxx
0301xxxxx
0301xxxxx
0301xxxxx
0301xxxxx

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
030103201 ประสบการณ์วิชาชีพ

(Professional Training)
รวม

4(0-360-0)
4(0-360-0)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030153342 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1

(Polymer Engineering Technology Project I)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
08xxxxxxx

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

1(0-2-1)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
1(1-0-2)

08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030153360 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
0301xxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
xxxxxxxxx

(Polymer Engineering Technology Project II)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(0-6-3)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
14(x-x-x )
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3.1.4.2 แขนงวิชาพอลิเมอร์ (นักศึกษาสหกิจศึกษา)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
030513300
040113001
040113002
040203111
040313005
040313014
080103001
08xxxxxxx

(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
21(16-14-37)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103100 วัสดุวิศวกรรม
030103200
040203112
040313007
040313015
080103002
04xxxxxxx
08xxxxxxx

(Engineering Materials)
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
(Machine Tools Practice)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Humanities and Social Science Elective Course)

รวม

21(18-9-39)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
030103104
030103310
030153122
030403100
0301xxxxx
08xxxxxxx

3(3-0-6)

(Engineering Mechanics I)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
วิศวกรรมการวัดละเอียด
(Metrology Engineering)
วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
(Materials Science of Polymers)
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Fundamentals of Electrical Engineering)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103105 วิศวกรรมเครื่องมือ
030153120
030153123
030153320
030223120
040503011
0301xxxxx
xxxxxxxxx

(Tools Engineering)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing I)
การไหลตัวของพลาสติก
(Rheology of Plastics)
ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
(Polymer Processing Practice I)
เทอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics)
สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22(x-x-x)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103302

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
(Hydraulics and Pneumatics)
030153140 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing II)
030153340 ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
(Polymer Processing Practice II)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0307xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0307xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030153342 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
0301xxxxx
0301xxxxx
0301xxxxx
0301xxxxx
0301xxxxx
08010xxxx
08xxxxxxx

(Polymer Engineering Technology Project I)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

1(0-2-1)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(1-0-2)
18(x-x-x)

มคอ.2

19
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103400 สหกิจศึกษา

6(0-540-0)

(Co-operative Education)
รวม

6(0-540-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030153360 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
0301xxxxx
0301xxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
xxxxxxxxx

(Polymer Engineering Technology Project II)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(0-6-3)
1(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
19(x-x-x )

มคอ.2

20
6.1.4.3 แขนงวิชาปิโตรเคมี (นักศึกษาปกติ)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
030513300
040113001
040113002
040203111
040313005
040313014
080103001
08xxxxxxx

(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
21(16-14-37)

มคอ.2

21
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103100 วัสดุวิศวกรรม
030103200
040203112
040313007
040313015
080103002
04xxxxxxx
08xxxxxxx

(Engineering Materials)
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
(Machine Tools Practice)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0- 6)

(Humanities and Social Science Elective Course)

รวม

21(18-9-39)

มคอ.2

22
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
030103104
030103310
030153122
030403100
0301xxxxx
08xxxxxxx

3(3-0-6)

(Engineering Mechanics I)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
วิศวกรรมการวัดละเอียด
(Metrology Engineering)
วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
(Materials Science of Polymers)
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Fundamentals of Electrical Engineering)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103105 วิศวกรรมเครื่องมือ
030153124
030153125
030153321
030223120
040503011
0307xxxxx

(Tools Engineering)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
(Polymer Processing)
ความรู้พื้นฐานปิโตรเคมี
(Fundamentals of Petrochemistry)
ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์
(Polymer Processing Practice)
เทอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics)
สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
20(x-x-x)

มคอ.2

23
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103302

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
(Hydraulics and Pneumatics)
030153148 เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี
(Petrochemical Separation Techniques)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0307xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0301xxxxx

วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0307xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
030103201 ประสบการณ์วิชาชีพ

(Professional Training)
รวม

4(0-360-0)
4(0-360-0)

มคอ.2

24
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030153342 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1

(Polymer Engineering Technology Project I)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
08xxxxxxx

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

1(0-2-1)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
1(1-0-2)

08xxxxxxx

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15(x-x-x )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030153161 การสัมมนาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
030153360
0301xxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

(Seminar in Polymer Engineering)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
(Polymer Engineering Technology Project II)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

1(1-0-2)
3(0-6-3)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
13(x-x-x )

มคอ.2

25
6.1.4.4 แขนงวิชาปิโตรเคมี (นักศึกษาสหกิจศึกษา)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
030513300
040113001
040113002
040203111
040313005
040313014
080103001
08xxxxxxx

(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
21(16-14-37)

มคอ.2

26
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103100 วัสดุวิศวกรรม
030103200
040203112
040313007
040313015
080103002
04xxxxxxx
08xxxxxxx

(Engineering Materials)
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
(Machine Tools Practice)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Humanites and Social Science Elective Course)

รวม

21(18-9-39)

มคอ.2

27
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
030103104
030103310
030153122
0301xxxxx
030403100
08xxxxxxx

3(3-0-6)

(Engineering Mechanics I)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
วิศวกรรมการวัดละเอียด
(Metrology Engineering)
วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
(Materials Science of Polymers)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Fundamentals of Electrical Engineering)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103105 วิศวกรรมเครื่องมือ
030153124
030153125
030153321
030223120
040503011
0301xxxxx
0307xxxxx

(Tools Engineering)
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
(Polymer Processing)
ความรู้พื้นฐานปิโตรเคมี
(Fundamentals of Petrochemistry)
ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์
(Polymer Processing Practice)
เทอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics)
สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
22(x-x-x)

มคอ.2

28
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103302

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
(Hydraulics and Pneumatics)
030153148 เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี
(Petrochemical Separation Techniques)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0307xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
0307xxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030153342 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
0301xxxxx
0301xxxxx
0301xxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

(Polymer Engineering Technology Project I)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

08xxxxxxx

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

1(1-0-2)

xxxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
20(x-x-x)

มคอ.2

29
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030103400 สหกิจศึกษา

6(0-540-0)

(Co-operative Education)
รวม

6(0-540-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030153161 การสัมมนาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
030153360
0301xxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
xxxxxxxxx

(Seminar in Polymer Engineering)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
(Polymer Engineering Technology Project II)
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

1(1-0-2)
3(0-6-3)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16(x-x-x )
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6.1.5 คาอธิบายรายวิชา
030103100

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน: 040113001 เคมีสาหรับวิศวกรหรือเรียนร่วมกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้วัสดุ
วิ ศ วกรรม กลุ่ ม โลหะ พอลิ เมอร์ เซรามิ ก วั ส ดุ เชิ ง ประกอบ แผนภาพสมดุ ล ภาค
การแปลความหมายของแผนภาพสมดุ ล ภาค คุ ณ สมบั ติเชิ งกล การเสื่ อ มสภาพของ
วัสดุวิศวกรรม

030103102

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน: 040313005 ฟิสิกส์ 1
หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบของแรง และแรง
ลั พ ธ์ข องระบบแรง การสมดุ ล แรง การเขี ย นแผนภาพวัต ถุ อิ ส ระ การวิเคราะห์ แ รงใน
ชิ้ น ส่ ว นของโครงสร้ า ง ชิ้ น ส่ ว นของเครื่ อ งจั ก รกล แรงเสี ย ดทาน จุ ด ศู น ย์ ถ่ ว ง และ
จุดเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ คาน หลักการของงานเสมือน ความเสถียรภาพ

030103104

กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน: 030103100 วัสดุวิศวกรรม
กรรมวิธีการผลิต โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของวัสดุที่ใช้ในการผลิต การเลือกใช้
วัสดุและการปรับปรุงสมบัติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของกรรมวิธีการผลิต การ
หล่อ การขึ้นรูป การตัดปาดผิวและการเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
พื้นฐานของค่าใช้จ่ายในโรงงาน

030103105

วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
(Tools Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การขนถ่ายชิ้นงาน การใส่และถอดชิ้นงานจากอุปกรณ์จับยึด
การกาหนด
ตาแหน่งและการเลือกพื้นผิวอ้างอิงของชิ้นงาน การรองรับและจับยึดชิ้นงาน ชนิดของการ
จับยึด การกระทาระหว่างกันของอุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ เครื่องมือกล อุปกรณ์วัดและ
คนงาน หลักการและการแยกประเภทพันซ์และดาย การออกแบบดาย

030103200

ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
2(0-6-2)
(Machine Tools Practice)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความปลอดภัยในโรงงาน การลับคมเครื่องมือตัดแบบต่างๆ การปฏิบัติงานกับ
เครื่องมือกลพื้นฐาน อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานและอุปกรณ์ประกอบการทางานแบบต่างๆ ของ
เครื่องมือกล การขึ้นรูปชิ้นงานแบบต่างๆ ด้วยเครื่องมือกล งานสวมประกอบและงานยึด
ประกอบแบบต่างๆ งานบารุงรักษาเครื่องมือกล งานสร้างชิ้นส่วนมาตรฐานของแม่พิมพ์
แบบต่างๆ
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030103201

ประสบการณ์วิชาชีพ
4(0-360-0)
(Professional Training)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การฝึ ก งานร่ ว มกั น ระหว่างมหาวิท ยาลั ย และเอกชนในบริษั ท หรื อหน่ ว ยงาน
ภาคอุ ต สาหกรรมโดยความเห็ น ชอบของภาควิช า นั ก ศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจริง โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกากับดูแล และให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอนของภาควิชา
ต้นสังกัดและผู้ประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อภาควิชาต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการวัดผล

030103302

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3(2-2-5)
(Hydraulics and Pneumatics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พื้นฐานทางฟิสิกส์ของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์การทางาน และ
ชนิ ด ของวาล์ วควบคุ มของระบบนิ ว แมติ กส์ และของไฮดรอลิ กส์ วงจรพื้น ฐานในระบบ
นิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ วงจรพื้นฐานในระบบนิวแมติกส์ ไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์
ไฟฟ้ า การควบคุ มแบบต่ อเนื่ องทางไฟฟ้ า การประยุ กต์ใช้งานในระบบนิ วแมติกส์ และ
ไฮดรอลิกส์

030103204

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน: 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
ระบบ CAD ขอบเขตการใช้งานและการเลือกใช้ระบบCAD/CAM องค์ประกอบ
ของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ข้อจากัดของการใช้ระบบ CAD/CAM การสร้างภาพ 3 มิติ
การสร้างรูปทรงพื้นผิว การสร้างรูปทรงตัน การส่งถ่ายข้อมูลในระบบ CAD/CAM การขึ้น
รูปชิ้นงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการทาโปรแกรม NC โพสต์โปรเซสเซอร์ และการขึ้นรูป
ชิ้นงานบนเครื่องซีเอ็นซี

030103300

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต
หลักการเขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณ์
ผิวงาน การบอกค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียน
แบบภาพคลี่และภาพช่วย การสเกตแบบด้วยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพ
แยกชิ้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบ
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030103310

วิศวกรรมการวัดละเอียด
3(2-2-5)
(Metrology Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการงานวัดละเอียด ความผิดพลาดในการวัด และการลดความผิดพลาดใน
ระบบการวัด หลักการวัดแบบเปรียบเทียบ หลักการทางานของเครื่ องมือวัดและอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ การวัดระยะทางด้วยลม การวัดความหยาบผิวงาน การวัดโปรไฟล์ด้วย
แสง การวัดวัสดุคมตัด การวัดด้วยแสงเลเซอร์ การทางานด้วยเครื่องวัด 3 มิติ การวัด
ฟันเฟืองและเกลียว และหลักการพิจารณาเลือกระบบงานวัดที่เหมาะสม

030103400

สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตเป็นเวลา 16สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จาก
การศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทาโครงการ การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ การนาเสนอโครงการ ทักษะองค์ความรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่พร้อมจะทางานได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา

030133332

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การไหลของพลาสติก
3(2-2-5)
(Computer-assisted Analysis for Plastic Flow)
วิชาบังคับก่อน: 030103204 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานพลาสติกโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ช่วย
การใช้โปรแกรมจาลองและวิเคราะห์การไหลตัวของงานฉีดพลาสติก วิเคราะห์การบิดงอ
วิเคราะห์การหดตัว วิเคราะห์การออกแบบระบบหล่อเย็น และการทานายผลของชิ้นงานที่
เกิดขึ้นหลังการฉีด

030153120

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Polymer Processing I)
วิชาบังคับก่อน: 030153122 วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง การเตรียมพอลิเมอร์ก่อนการผสม และ
ประเภทของเครื่องหลอมอัดรีด ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องหลอมอัดรีด ทฤษฎีการขึ้น
รูปแบบหลอมอัดรีด ความรู้เกี่ยวกับประเภทสกรู และหัวรีดแบบต่างๆ การผลิตแผ่นพอลิ
เมอร์ ฟิล์ม ท่อ โพรไฟล์ เส้นใย การขึ้นรูปแบบหลอมอัดรีดรวม การวิเคราะห์หาสาเหตุ
ข้ อ ผิ ด พลาดจากการผลิ ต และเทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ชนิ ด ของพอลิ เ มอร์ ที่ ใ ช้ ขึ้ น รู ป
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ โดยใช้เครื่องประเภทเครื่องเป่าฟิล์ม ส่วนประกอบต่างๆ ของ
เครื่องเป่าฟิล์ม ประเภทของเครื่องเป่าฟิล์ม กระบวนการขึ้นรูปด้วยการเป่าฟิล์ม การเป่า
ยืด ข้อผิดพลาดจากการเป่าฟิล์ม เทคนิคที่ควรทราบ ทฤษฎีการเป่าขึ้นรูปโดยวิธีการเป่า
ฟิล์มแบบต่างๆ เทคนิคการควบคุมขนาดความหนาของผนังฟิล์ม
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030153121

เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Chemistry of Polymers)
วิชาบังคับก่อน: 040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
ความรู้ท างเคมีพ อลิ เมอร์ โครงสร้างและสมบั ติข องพลาสติ กและสารโมเลกุ ล
กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน โคพอลิเมอร์ สารตัวเร่ง พื้นฐานสารเติมแต่งธรรมชาติและ
ไม่ธรรมชาติ อุณหพลศาสตร์ของการหลอมเหลว สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติ
ทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสง

030153122

วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Materials Science of Polymers)
วิชาบังคับก่อน: 040113001 เคมีสาหรับวิศวกรหรือเรียนร่วมกัน
วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์ พลาสติก ยาง กระบวนการทาปฏิกิริยาเชิงซ้อนทางเคมี
ประเภทและชนิดของพอลิเมอร์ คุณสมบัติ ทางกล การนาไปใช้งาน และทางฟิสิกส์ของ
พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ กรรมวิธีและลักษณะทางเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก
หลักการทางานของเครื่องผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ การทาพลาสติกรีไซเคิล

030153123

การไหลตัวของพลาสติก
2(2-0-4)
(Rheology of Plastics)
วิชาบังคับก่อน: 030153122 วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
คุ ณ สมบั ติ ก ารไหลตั ว ของพลาสติ ก หลอมเหลว ทฤษฎี ก ารไหลตั ว พลาสติ ก
การคานวณการไหลตัวที่ เกี่ยวข้อง อิทธิพลของอุณ หภูมิกับพลาสติก หลั กการวัดและ
เครื่องมือวัดที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมการไหลของพลาสติก และการประยุกต์ใช้งาน

030153124

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Processing )
วิชาบังคับก่อน : 030153122 วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง การเตรียม พอลิเมอร์ก่อนการผสม
ทฤษฎี ก ระบวนการขึ้ น รู ป แบบต่ า งๆ กระบวนการหลอมอั ด รี ด ท่ อ ฟิ ล์ ม เส้ น ใย
กระบวนการฉีดและกระบวนการอัดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อน

030153125

ความรู้พื้นฐานปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Fundamentals of Petrochemistry)
วิชาบังคับก่อน: 030153122 วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
โครงสร้ างและสมบั ติ ข องไฮโดรคาร์บ อนและกลุ่ ม สารประกอบอิน ทรี ย์ อื่ น
กาเนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และน้ามันดิบ สารปิโตรเคมีฐานโอเลฟิน สารปิโตร
เคมีฐานอะโรแมติก มีเทนและอนุพั นธ์ของมีเทน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
และพอลิ เมอร์ การพั ฒ นาและแนวโน้ ม ของอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ใ นประเทศไทย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ จ ากอุ ต สาหกรรมปิ โตรเลี ย มและปิ โตรเคมี การน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ ไปใช้
ประโยชน์
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030153140

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Polymer Processing II)
วิชาบังคับก่อน: 030153120 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์โดยกระบวนการฉีด
ประเภทของเครื่องฉีด
ส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของเครื่องฉีด การศึกษาตัวแปรและผลกระทบต่างๆ
ที่มตี ่อคุณสมบัติของชิ้นงานที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปโดยการฉีด การวิเคราะห์หาสาเหตุ
ข้อบกพร่องของชิ้นงานและวิธีในการแก้ปัญหา
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีด
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์โดยใช้เครื่องประเภทอัดขึ้นรูป ส่วนประกอบของเครื่องอัดขึ้น
รูป ขั้นตอนการเตรียมวัสดุก่อนการขึ้นรูป ขั้นตอนของกระบวนการอัดขึ้นรูป ประเภทของ
แม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูป กระบวนการอัดส่งขึ้นรูป ขั้นตอนของกระบวนการอัด
ส่งขึ้นรูป ข้อแตกต่างระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูปและกระบวนการอัดส่งขึ้นรูป รวมถึง
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนในการผลิตยางรถยนต์

030153141

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3
3(3-0-6)
(Polymer Processing III)
วิชาบังคับก่อน: 030153140 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์โดยใช้เครื่องประเภทเครื่องเป่า ส่วนประกอบต่างๆ
ของเครื่องเป่า ขบวนการขึ้นรูปการเป่า การอัดเป่า การฉีดเป่า การเป่ายืด ข้อผิดพลาดจาก
การเป่า เทคนิคที่ควรทราบ การสกรีนสี ประเภทของเครื่องอัดขึ้นรูป ร้อน ส่วนประกอบ
ต่างๆ ของเครื่องอัดขึ้นรูปร้อน ชนิดของพอลิเมอร์ที่ใช้ขึ้นรูป อุณหภูมิ วัสดุเคลือ บ เทคนิค
การขึ้นรูปร้อนที่ควรทราบ

030153142

หลักการออกแบบแม่พิมพ์และหัวรีดสาหรับพลาสติก
3(3-0-6)
(Principles of Plastic Mould and Die Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การแบ่งประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก ชนิดต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่า
ส่ว นต่างๆ ของแม่พิมพ์ และการออกแบบ การเลื อกใช้วัส ดุทาแม่พิ มพ์ ชิ้นส่ว นแม่พิ มพ์
มาตรฐาน กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดและแม่พิมพ์เป่า การปลดชิ้นงานแบบต่างๆ
การออกแบบระบบหล่ อเย็น การระบายอากาศในแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
ที่ใช้เทคนิ คการปลดชิ้น งานแบบต่ างๆ การออกแบบแม่พิ มพ์ ฉีด ชิ้นงานที่ มีอั นเดอร์คั ต
ทั้งภายนอกและภายใน หลักการออกแบบแม่พิมพ์อัดและการสร้างหั วดาย หลั กการ
ออกแบบและชนิดของแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน และชิ้นส่วนต่างๆ
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030153143

การตรวจสอบพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Characterization)
วิชาบังคับก่อน: 030153122 วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
เทคนิคการจาแนกและการวิเคราะห์พอลิเมอร์ แมสสเปกโทรเมทรี การวิเคราะห์
หมู่ปลายโซ่ การกระเจิงของแสง อัลตราเซนตริฟิวเกชัน ความหนืดในสภาพสารละลาย
แฟรคชั น เนชั น เจลเพอร์ มิ เอชั น โครมาโตกราฟฟี พอลิ อิ เล็ ก โตรไลต์ สเทอริ โ อเคมี
สัณฐานวิทยา และการไหลของพอลิเมอร์ เทคนิคเบื้องต้นของการจาแนกและวิเคราะห์
โดยวิธี ท างสเปกโทรสโคปี การเลี้ ยวเบนของรังสี เอ็ ก ซ์ ไมโครสโคป กล้ อ งจุล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน การวิเคราะห์เชิง
ความร้อน การเสื่อมสภาพและความคงทนของพอลิเมอร์

030153144

การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก
2(2-0-4)
(Plastic Part Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การเลือกพอลิเมอร์ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน คุณสมบัติของพอลิเมอร์ เทคโนโลยี
การเชื่ อมประสานและการยึ ด ติ ดของพลาสติ ก สิ่ งแวดล้ อ มที่ มี ผ ลกระทบต่ อพลาสติ ก
พื้นฐานการออกแบบชิ้นงานพลาสติกเบื้องต้น วัสดุเคลือบผิว วัสดุเส้นใยเสริมแรง

030153145

เทคโนโลยียาง
3(3-0-6)
(Rubber Technology)
วิชาบังคับก่อน: 030153122 วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
วัสดุยาง โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของยางชนิดต่างๆ เคมีและเทคโนโลยีของ
การวัลคาไนซ์ยาง สมบั ติ ท างกายภาพของยาง วัส ดุส าหรับ ผสมและเสริม แรงให้ กั บ ยาง
กระบวนการเตรียมและผสมยางกับสารเติมแต่ง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุยาง การออกแบบ
และวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ยาง การตรวจสอบและทดสอบสมบัติผลิตภัณฑ์

030153146

พอลิเมอร์ผสมและสารเชิงประกอบ
3(3-0-6)
(Blends and Composites Polymer)
วิชาบังคับก่อน: 030153122 วัสดุศาสตร์ของพอลิเมอร์
หลักการเบื้องต้นของการเสริมแรง ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุเสริมแรงชนิด
ต่างๆ สัดส่วนของวัสดุเสริมแรง ลักษณะการจัดเรียงตัว (Orientation) เทคนิคการผสม
และการกระจายตัว ของวัสดุเสริมแรงในพอลิเมอร์ ประเภทและพฤติกรรมของพอลิเมอร์
ผสมและพอลิ เมอร์ เชิ ง ประกอบ เทอร์โมไดนามิ ก ส์ ข องการผสมและการแยกตั ว ของ
พอลิ เมอร์ผสมหลั กและรอง ตัวเชื่อมประสาร สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางกล
กระบวนการและวั ส ดุ ส าหรั บ พอลิ เมอร์ ผ สมและพอลิ เมอร์ เชิ ง ประกอบ การน าไปใช้
ประโยชน์ ฟิลเลอร์ และเส้นใยเสริมแรงในพอลิเมอร์เชิงประกอบ

030153147

ความรู้พื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
(Fundamentals of Catalysis)
วิชาบังคับก่อน: 030153125 ความรู้พื้นฐานปิโตรเคมี
การเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ การเตรียม สมบัติ และปฏิกิริยาของ
สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์เฉพาะอย่างที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
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030153148

เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี
3(3-0-6)
(Petrochemical Separation Techniques)
วิชาบังคับก่อน: 030153125 ความรู้พื้นฐานปิโตรเคมี
เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การแยกสารปิ โตรเคมี เทคนิ ค และวิธีก ารแยกสารปิ โตรเคมี
การระเหย การกลั่น การระเหิด การสกัดและโครมาโทกราฟี การดูดซับ

030153149

เคมีพื้นผิว
3(3-0-6)
(Surface Chemistry)
วิชาบังคับก่อน: 030153125 ความรู้พื้นฐานปิโตรเคมี
หลั กการ และการประยุกต์ของเคมีพื้นผิ ว สถานะภาพ และช่องว่างบนพื้นผิ ว
การเกิดพันธะของสิ่งแปลกปลอมบนพื้นผิวของของแข็ง เคมีฟิสิกัลป์ของพื้นผิวและระหว่าง
พื้นผิว ธรรมชาติและเทอร์โมไดนามิกส์ของพื้นผิว แรงกระทาระหว่างพื้นผิว ลักษณะทาง
ไฟฟ้ าของพื้ น ผิ ว ปรากฏการณ์ พื้ น ผิ ว การตรวจสอบพื้ น ผิ ว ด้ว ยเทคนิค ทางไฟฟ้ า และ
ออปติคัลสเปกโทรสโกปีพื้นผิวและวิธีตรวจสอบทางเคมี

030153150

หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมี
3(2-2-5)
(Instrumental Methods in Chemical Engineering)
วิชาบังคับก่อน: 030153125 ความรู้พื้นฐานปิโตรเคมี
การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด พื้ น ฐานและหลั ก การของเคมี วิ เคราะห์ เพื่ อ งานใน
ห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และด้านความปลอดภัย ทฤษฎี
และหลักการทางานของเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางกายภาพ
ทางเคมี และทางวิศวกรรมปิโตรเคมี หลักการวิเคราะห์ที่สาคัญ ทางสเปกโทรสโคปี วิธีการ
เชิ ง แสงทางเคมี ไ ฟฟ้ า โครมาโทกราฟฟี่ การวิ เคราะห์ เ ชิ ง ความร้ อ น และทาง
จุลทรรศนศาสตร์ มีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่อยู่ในความสนใจ

030153151

วิศวกรรมการเผาไหม้
3(3-0-6)
(Combustion Engineering)
วิชาบังคับก่อน: 030223120 เทอร์โมไดนามิกส์
ทฤษฎี และปรากฏการณ์การเผาไหม้ กระบวนการไพโรไลซิส ความสาคัญของ
ปรากฏการณ์ด้านปฏิกิริยาทางเคมี การถ่ายเท และจลนพลศาสตร์ของกระบวนการเผาไหม้
การจุ ดระเบิ ดของการเผาไหม้ ของของแข็ ง ของเหลว และก๊าซ ลั ก ษณะของเปลวไฟที่
เกิดขึ้นในการเผาไหม้ หลักการทางานของอุปกรณ์เฉพาะหน่วยที่ประยุกต์ใช้ในการเผาไหม้
การประยุกต์ทฤษฎีการเผาไหม้เพื่อใช้กับการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซ น้ามัน และของแข็ง
(ถ่า นหิ น และชี ว มวล) อั ต ราการเผาไหม้ แ ละเวลาที่ ใช้ การเลื อ กหั ว เผาและสมรรถนะ
การวิเคราะห์การออกแบบห้องเผาไหม้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ

030153152

สารลดแรงตึงผิวและปรากฏการณ์ที่อินเตอร์เฟส
3(3-0-6)
(Surfactant and Interfacial Phenomena)
วิชาบังคับก่อน: 030153149 เคมีพื้นผิว
หลักการและการประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิว คุณสมบัติ ที่อินเตอร์เฟซและที่
เป็ น คอลลอยด์ การดู ด ซั บ การเกิ ด ไมเซลไลเซชั น การละลาย การเกิ ด อิ มั ล ชั น
ไมโครอิมัลชัน การเปียกของผิวหน้าของแข็ง การทาความสะอาด
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030153153

เทคโนโลยีสะอาด
3(3-0-6)
(Clean Technology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลั กการเทคโนโลยีส ะอาด การตรวจประเมิ นเทคโนโลยีส ะอาด การผลิ ตที่
สะอาดและการพัฒ นาที่ยั่งยืน การจัด การกระบวนการผลิ ตโดยคานึงถึงทรัพยากรและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การสร้ า งประโยชน์ ในการควบคุ ม ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม
อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษจากแหล่งกาเนิดอุตสาหกรรม การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในกระบวนการ การประหยัดพลังงาน การประเมินระบบคืนทุน การใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการ

030153154

การลงทุนโครงการปิโตรเคมี
2(2-0-4)
(Petrochemical Project Investment)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
โดเมนของการเงิน ค่าของเงินตามเวลา การประเมินค่าของบริษัท การตัดสินใจ
การลงทุน การเสี่ยงและผลตอบแทน การตัดสินใจด้านการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการปิโตรเคมีและพลาสติก การวิเคราะห์การลงทุนโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และพลาสติก

030153160

เครื่องมือและเครื่องจักรงานพลาสติก
2(2-0-4)
(Plastic Tools and Machines)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลั ก การและเทคโนโลยี ก ารท างานของอุ ป กรณ์ ช่ ว ยการผลิ ต ทางวิ ศ วกรรม
พลาสติ ก และเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต การบ ารุงรักษา
เครื่องจักร

030153161

การสัมมนาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
1(1-0-2)
(Seminar in Polymer Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การสารวจแหล่งสาคัญของการศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีในด้านพอลิเมอร์และ
ปิโตรเคมี โดยเน้นความสาคัญของการติดตามวิทยาการ การค้นคว้า และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในสาขา มุ่งความสนใจในเรื่องพื้นฐานของการเขียนและการรายงาน

030153320

ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
2(0-6-2)
(Polymer Processing Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 030153120 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รในกระบวนการขึ้ น รูป พอลิ เมอร์ การทดลองเกี่ ย วกั บ
การขึ้ น รู ป แบบหลอมอั ด รี ด แบบสกรู เดี่ ย วและแบบสกรู คู่ การขึ้ น รูป แบบอั ด การใช้
เครื่องมือวัดแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทารายงานผลการปฏิบัติการ

38

มคอ.2

030153321

ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์
2(0-6-2)
(Polymer Processing Practice)
วิชาบังคับก่อน: 030153124 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ หรือเรียนร่วมกัน
การควบคุม เครื่อ งจั กรในขบวนการขึ้น รูป พอลิ เมอร์ การทดลองเกี่ ยวกับ การ
ขึ้นรูปในกระบวนการต่างๆ การใช้เครื่องมือวัดแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติการ

030153340

ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
2(0-6-2)
(Polymer Processing Practice II)
วิชาบังคับก่อน: 030153320 ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
การควบคุมเครื่องจักรในขบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ การทดลองเกี่ยวกับการขึ้นรูป
แบบเป่าขวดและการขึ้นรูปแบบเป่าฟิล์ม ใช้เครื่องมือวัดแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทา
รายงานผลการปฏิบัติการ

030153341

ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 3
2(0-6-2)
(Polymer Processing Practice III)
วิชาบังคับก่อน: 030153340 ปฏิบัติงานขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
การควบคุ มเครื่องจั กรในขบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ แบบฉีดขึ้นรูป และการขึ้น
รูปแบบให้ความร้อน การใช้เครื่องมือวัดแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติการ

030153342

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
1(0-2-1)
(Polymer Engineering Technology Project I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษา
แผนการทางาน และงบประมาณรายจ่ายของโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
และการนาเสนอเป็นโครงร่างปริญญานิพนธ์

030153360

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
3(0-6-3)
(Polymer Engineering Technology Project II)
วิชาบังคับก่อน: 030153342 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
ด าเนิ น งานตามโครงงานเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมพอลิ เมอร์ 1 โดยที่ นั ก ศึ ก ษา
ดาเนินงานตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา ค้นคว้า และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม พร้อมทั้งสามารถนาเสนอในรูปแบบของปริญญานิพนธ์

030223120

เทอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน: 040313005 ฟิสิกส์ 1
สมบั ติและสถานะสารบริสุ ทธิ์ กฎข้อที่ห นึ่งของเทอร์ โมไดนามิกส์ กฏข้อที่สอง
เทอร์โมไดนามิกส์ และวัฏจักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน
และการแปลงพลังงาน
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พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Fundamentals of Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน: 040313007 ฟิสิกส์ 2

มคอ.2
3(3-0-6)

หน่วยวัดทางไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนา ตัวเก็บประจุ การต่อวงจรแบบต่างๆ
การวิ เคราะห์ ว งจรไฟฟ้ า ในสถานะอยู่ ตั ว ฟั ง ก์ ชั น และการวิ เคราะห์ แ บบไซน์ วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับชนิดหนึ่งเฟสและสามเฟส วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า

030513300

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลั กการของคอมพิ วเตอร์ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การทางานของ
คอมพิ ว เตอร์ หลั ก การประมวลผลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ก การประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลชนิดโครงสร้างไฟล์ การกาหนด
ชนิดของข้อมูลและตัวแปรต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสาหรับงานวิศวกรรม

030713103

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การจั ด การและบริ ห ารในการควบคุ ม ภาพ เทคนิ ค การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การออกแบบและวางแผนการควบคุม
คุณภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผลิตภั ณฑ์ การวิเคราะห์สมรรถภาพ
ของกระบวนการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิต

030713104

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิธีการเปรี ย บเที ย บโครงการ ค่าเสื่ อมราคา การประเมินค่ าทดแทนทรัพย์สิ น
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประมาณภาษีเงินได้

030713106

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลั กการป้ องกันการสูญ เสีย การออกแบบ การวิเคราะห์ และควบคุมภัยและ
อั น ตรายจากสถานที่ ท างาน ส่ ว นประกอบของมนุ ษ ย์ เทคนิ ค ระบบความปลอดภั ย
หลักการบริหารความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
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030713107

วิศวกรรมบารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การบ ารุ ง รั ก ษา และการบ ารุ ง รั ก ษาทวี ผ ล สถิ ติ ก ารช ารุ ด ขั ด ข้ อ งและการ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และความพร้อม การหล่อลื่น ระบบการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
เทคโนโลยีการตรวจสอบและติดตามภาพ การควบคุมงานบารุงรักษา และระบบการ
สั่งงาน องค์กรการบารุงรักษา บุคลากร และทรัพยากรงานบารุงรักษา และระบบการ
สั่งงาน องค์กรการบารุงรักษา การจัดการตลอดวงจรชีวิตของเครื่องจักร การรายงานการ
วัดผลและการประเมินผลของสมรรถนะการบารุงรักษา

040113001

เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีโครงสร้างอะตอม
และการจั ด เรี ย งอิเล็ ค ตรอน ตารางธาตุ แ ละสมบั ติต ามตารางธาตุ ธาตุ เรพรีเซนเทที ฟ
อโลหะ โลหะทรานซิชัน พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และ
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลอิออน เคมีไฟฟ้า

040113002

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน: 040113001 เคมีสาหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน
ปฏิ บั ติการต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้ องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายวิช า
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร

040113005

เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในชีวิตประจาวัน เช่นสบู่ ยาสีฟัน สารทาความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษ กาว เรซิน
ซีเมนต์ ยารั ก ษาโรค ตลอดจนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เกี่ ย วกั บ การเกษตร เป็ น ต้ น รวมทั้ งการใช้
สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น

040203111

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์
เส้ น ตรงและระนาบในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ์ แ ละ
การอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์ รูปแบบยังไม่กาหนด
เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
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040203112

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน: 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟั งก์ ชั น มู ล ฐาน อนุ ก รมฟู ริ เยร์ เมตริ ก ซ์ แ ละดี เทอร์ มิ แ นนท์ ระบบสมการเชิ งเส้ น
ค่าเจาะจงและเวกเตอร์ เจาะจง พื้ น ผิ ว ในปริภู มิ ส ามมิ ติ ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง การหา
อนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร และการประยุกต์

040313005

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ
เส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ส์ การซ้อนกันของ
สองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง การจาแนกคลื่น
สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก บีตส์ ความเข้มและระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์
ดอปเปลอร์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง
การเคลื่ อ นที่ แ บบไจโรสโคป สมบั ติ ข องสสาร การส่ ง ผ่ า นความร้ อ น สมการก๊ า ซ
อุด มคติ กฎแห่ งอุ ณ หพลศาสตร์ กลจั ก รความร้ อนและกลจั ก รทวน คุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล สมการแห่ งความต่อเนื่อง สมการ
แบร์นุยยี การวัดความดัน การวัดอัตราการไหล

040313007

ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน: 040313005 ฟิสิกส์ 1
คุ ณ สมบั ติ ข องคลื่ น การสะท้ อ น การหั ก เห การแทรกสอด การเลี้ ย วเบน
ทัศนศาสตร์ท างเรขาคณิ ต ทัศนอุปกรณ์ กฎของคูล อมบ์ สนามไฟฟ้ า กฎของเกาส์
ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ กฎของบิโอต์สวาร์ ท กฎของแอมแปร์ แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า เหนี่ ย วน า ตั ว เหนี่ ย วน า สารแม่ เหล็ ก
วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุดา อิทธิพลแสงไฟฟ้า
การกระเจิงแบบคอมป์ ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ความทวิภ าค อะตอมหลาย
อิ เล็ ก ตรอน ทฤษฎี แ ถบพลั ง งาน โครงสร้ า งนิ ว เคลี ย ส กั ม มั น ตภาพรั งสี ปฏิ กิ ริ ย า
นิวเคลียร์

040313014

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน: 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313005 ฟิสิกส์ 1

1(0-3-1)

040313015

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน: 040313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313007 ฟิสิกส์ 2

1(0-3-1)
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040503011

สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความหมายของสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจง Z, t, 2 และ F การ
ประมาณและทดสอบสมมติ ฐ านของค่ า เฉลี่ ย ความแปรปรวนและสั ด ส่ ว นเมื่ อ มี
1 ประชากร และ 2 ประชากร การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์
ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ พื้ น ฐาน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒ นธรรมของการใช้
ภาษา ผ่านการเรี ยนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์ จากบทสนทนา บทความเชิงวิช าการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้าง ไม่ซับซ้อน ตลอดจนการฝึก
ทักษะ เพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง

080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน: 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา
ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความ
ทัว่ ไป การเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะ เพิ่มเติม
ที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน: 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการออกเสี ยงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การ
แนะนาตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่างๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น

080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน: 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว เช่นการสมัครงาน การทางาน
และเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ
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080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ
บันทึกต่าง ๆ การสัมภาษณ์งาน การนัดหมายทางโทรศัพท์ การต้อนรับผู้เยี่ยมชม การ
เจรจาต่อรอง การอธิ บายตาแหน่งหน้าที่การงานและสินค้าของบริษัท การเขียน การ
นาเสนอและการประเมินผลโครงการ

080103115

สังคม และวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยต่างๆ นับตั้งแต่สมัย
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาโดย
ละเอียดเพื่อแสดงให้เห็นถึงสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคม

080203904

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ลั กษณะและวิวัฒ นาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกั บ
กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความคิดพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดล้อม รูปแบบ
ความเป็นเจ้าของธุรกิจ กรณีศึกษา และปัญหาเฉพาะด้านทางธุรกิจ

080303102

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ในสังคม การอบรมขัดเกลาทางสังคม การ
สื่อสารระหว่างบุคคล เจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ การรับรู้ทางสังคม แรงจูงใจทาง
สังคม พฤติกรรมเอื้อเฟื้อ การคล้อยตาม การแข่งขัน การก้าวร้าว ความขัดแย้ง
กระบวนการกลุ่มและความเป็นผู้นา

080303103

จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดการใช้
เหตุผลและการแก้ปัญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคล ความดึงดูด
ใจความชอบพอและความรัก การสร้างมิตรภาพและการเลือกคู่ครอง การจัดการกับปัญหา
ชีวิตและสังคม การเอาชนะใจตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุง
ตนเองเพื่อการดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
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080303104

จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
จิตวิทยา การนาจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การจู ง ใจ การตั ด สิ น ใจ การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในการท างาน การสร้ า งที ม งาน
พฤติกรรมกลุ่ม การมอบหมายงาน การสอนงานและการสื่อสารในที่ทางาน

080303401

คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คาราโอเกะ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เช่ น VDO Karaoke คอมพิ ว เตอร์
คาราโอเกะ ฯลฯ การติ ดตั้ งเครื่องมื ออุ ป กรณ์ การเลื อ กเพลง การจัด ท ารายการเพลง
จังหวะเพลง การร้องเพลงประกอบ VDO Karaoke การร้องเพลงเดี่ยว-เพลงคู่

080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิวัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ฝึกให้มี
ทักษะพื้น ฐานนาไปใช้ในการเล่นเป็นทีม ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ กฎ กติกา การ
เตรียมอุปกรณ์ และทัศนคติที่ดี

080303502

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น และเทคนิคการเล่น กฎ กติกา
และสั ญ ญาณ การตั ด สิ น เตรีย มอุ ป กรณ์ และการปลู กฝั งความรู้ ความเข้ าใจ และ
ทัศนคติที่ดี

080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น กฎ
กติกา การเตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสามารถนาทักษะเบื้องต้นไปใช้
ในการเล่นแบดมินตันได้ การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี

080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การ
ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี การเต้นราแบบละติน แบบบอลรูม และแบบ
เบ็ดเตล็ด การจัดงานลีลาศ
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080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิ วั ฒ นาการต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ กี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส สามารถเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ที่
เหมาะสม สามารถนาทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสได้ และเป็นผู้เล่น ผู้ชม
ที่ดี

080303509

เปตอง
1(0-2-1)

(Pe tanque)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การ
ฝึกทักษะพื้นฐาน ได้แก่การถือลูก การโยน การตี และการนั บคะแนนการจัดแข่งขันกีฬา
เปตอง การแข่งขันกีฬาภายในชั้นเรียน

080303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความหมายและความส าคัญ ของคุณ ภาพชีวิต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต โดยใช้
แนวคิดและหลักธรรมทางศาสนา หลักเกณฑ์และการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม การคิด
เชิงบวก การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การบริหารเวลา
การเรี ย นรู้ บ ทบาท หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลต่ อ ครอบครั ว และสั ง คม
กระบวนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
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การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการทางานของสมอง ความสาคัญของการคิด ลักษณะการคิดของสมอง
ซี ก ซ้ า ยและซี ก ขวา ความหมายของการคิ ด เชิ งระบบ ลั ก ษณะของการคิ ด เชิ ง ระบบ
คุณ ลั ก ษณะของ นั ก คิ ด เชิ งระบบ เทคนิ ค การคิด เชิ งระบบ ความส าคั ญ ของความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะพิ เศษของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์เทคนิ คการพั ฒ นาความคิ ดสร้างสรรค์ และการ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์

