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หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดนุาโน 

หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2553 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

หมวดท่ี 1. ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร  
ภาษาไทย:    วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุนาโน 
ภาษาองักฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Nanomaterial Engineering 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเตม็ (ไทย):    วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมวสัดุนาโน) 
ชื่อยอ่ (ไทย):    วศ.บ. (วศิวกรรมวสัดุนาโน) 
ชื่อเตม็ (องักฤษ): Bachelor of Engineering (Nanomaterial Engineering) 
ชื่อยอ่ (องักฤษ):  B.Eng. (Nanomaterial Engineering) 

3. วิชาเอก 
วศิวกรรมวสัดุนาโน โดยเน้นใหม้คีวามเชีย่วชาญวทิยาการชัน้สงูดา้นวสัดุนาโน ทีนํ่ามาซึง่การคน้ควา้ 

และพัฒนาวิทยาการด้านวัสดุใหม่ๆ และการนําไปประยุกต์ใช้ทัง้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิ และการสนับสนุนการทํางานวจิยั เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศใหก้วา้งขวาง มปีระสทิธภิาพ และมปีระโยชน์ยิง่ขึน้  
4. จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 

134 หน่วยกติ 
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5. รปูแบบของหลกัสตูร 
5.1. รปูแบบ  

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร 4 ปี 
5.2. ภาษาท่ีใช้  

ภาษาไทย และเอกสารและตําราในวชิาของหลกัสตูรเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5.3. การรบัเข้าศึกษา  

รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี
5.4. ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  

เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 
5.5. การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา 

ใหป้รญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) 

6. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
เป็นวศิวกร นกัวทิยาศาสตร ์นกัวจิยั ในหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีท่าํงานวจิยัและพฒันาดา้นวสัดุ
ศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง เช่น สวทช. อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรมเคลือบกระจก 
อุตสาหกรรมดา้นฟิลม์ต่างๆ อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ  เป็นตน้ 

7. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกล้าลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั ถนนฉลองกรงุ เขตลาดกระบงั กรงุเทพฯ 
8. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

8.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์กลุ่มวชิาภาษา กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์

กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์และหมวดวชิาเลอืกเสร ี
8.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืนต้องมาเรียน 

ไมม่ ี
8.3. การบริหารจดัการ  

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรมหีน้าที่ประสานงานกบัส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง ดา้นเน้ือหาสาระ การจดั
ตารางเรยีนและสอบ และความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี

หมวดท่ี 2. ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
1.1. ปรชัญา 

เพือ่ผลติบุคลากรดา้นวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมวสัดุนาโน ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทัง้ทาง
ทฤษฎ ีและปฏบิตั ิโดยเน้นใหม้คีวามเชีย่วชาญวทิยาการชัน้สงูดา้นวสัดุนาโน ทีนํ่ามาซึ่งการคน้ควา้ 
และพฒันาวทิยาการด้านวสัดุใหม่ๆ และการนําไปประยุกต์ใช้ทัง้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
อุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นการสง่เสรมิ และการสนบัสนุนการทาํงานวจิยั เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ



 

สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุนาโน (หลกัสตูรใหม ่2553) วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั          3 

ของประเทศใหก้วา้งขวาง มปีระสทิธภิาพ และมปีระโยชน์ยิง่ขึน้ วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ลาดกระบงั มจุีดประสงคท์ีจ่ะผลติบุคลากร เพื่อรองรบัการพฒันาของประเทศทางดา้นวศิวกรรม
วสัดุนาโนเป็นจํานวนมากที่กําลังขาดบุคลากรทางด้านน้ีในอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม และรองรบั
อุตสาหกรรมใหม่ที่กําลงัเกดิขึน้ โดยความร่วมมอืของคณาจารยใ์นวทิยาลยัฯ และจากคณะอื่นๆ ใน
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัและศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

1.2. วตัถปุระสงค ์

1.2.1. เพื่อผลติบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถทางด้านวศิวกรรมวสัดุนาโน เพื่อสนองความ
ตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ของประเทศทัง้ภาครฐัและเอกชน 

1.2.2. เพื่อสนองนโยบายของประเทศในการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศ 

1.2.3. เพือ่สง่เสรมิใหค้วามรูท้างดา้นวศิวกรรมวสัดุนาโนใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลายกนัโดยทัว่ไป 
1.2.4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมวัสดุนาโน พร้อมทัง้สร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง 

สถาบนัฯ กบัภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ 

หมวดท่ี 3. ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1. ระบบ  

การศกึษาในสถาบนัใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาค  โดยในหน่ึงปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศกึษาปกต ิแต่ละภาคการศกึษามรีะยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห ์

1.2. การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
การศกึษาภาคฤดรูอ้น ใหก้าํหนดระยะเวลา โดยมสีดัสว่นเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการศกึษาภาคปกต ิ

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไมม่ ี

2. การดาํเนินการหลกัสตูร 
2.1. วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน  

ภาคตน้  เดอืนมถุินายน – กนัยายน 
ภาคปลาย  เดอืนตุลาคม – กุมภาพนัธ ์
ภาคฤดรูอ้น  เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 

2.2. คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
(1) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-

คณติศาสตร ์หรอืเทยีบเทา่ และ 
(2) ผา่นการคดัเลอืกตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษาและ/หรอื เป็นไปตามระเบยีบ



 

สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุนาโน (หลกัสตูรใหม ่2553) วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั          4 

ขอ้บงัคบัการคดัเลอืกของวทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

การคดัเลอืกผูเ้ขา้ศกึษา 

(1) นกัเรยีนทีเ่ขา้ศกึษาโดยระบบคดัเลอืกของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
(2) นกัเรยีนทีว่ทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั เป็นผูด้าํเนินการคดัเลอืกเอง 

2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
ไมม่ ี

2.4. กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ไมม่ ี

2.7. ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน และเป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) หรอืทีป่รบัปรุงแกไ้ข
เพิม่เตมิ (ถ้าม)ี และ ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ยการ
จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกา้วหน้า พ.ศ. 2553 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบนัอดุมศึกษา 
หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอน ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร และ ขอ้บงัคบัสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551 หรอื
ทีป่รบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

3. หลกัสตูร 

3.1. หลกัสตูร 
3.1.1. จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร 134 หน่วยกติ  
 
3.1.2. โครงสร้างหลกัสตูร 

โครงสรา้งหลกัสตูร แบ่งเป็นหมวดวชิาทีส่อดคลอ้งกบัทีก่ําหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ของกระทรวงศกึษาธกิาร ดงัน้ี 

ก .หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์       6 หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์       6 หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาภาษา        12 หน่วยกติ 
 กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์     6 หน่วยกติ 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน       98 หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาพืน้ฐาน        28 หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาบงัคบั        61 หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาเลอืกในสาขาวชิาเอก      3 หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาศกึษาทางเลอืก       6 หน่วยกติ 
ค .หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกติ 
 

3.1.3. รายวิชา  
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปนกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนตามรายวชิาทีส่ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงัเปิดสอน (ตามระบุในภาคผนวก ค) ยกเวน้ในกลุ่มวชิาภาษาและวชิาการใชห้อ้งสมดุ
และสารานิเทศ ใหเ้รยีนตามแผนการศกึษา 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 กลุ่มวชิาพืน้ฐาน  28 หน่วยกติ 
หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

92536100 การฝึกงานเชงิวศิวกรรม 1(0-2-1) 
 ENGINEERING WORKSHOP 
92536101 คณติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 MATHEMATICS 
92536102 เคม ี 3(3-0-6) 
 CHEMISTRY 
92536103 ฟิสกิส ์ 3(3-0-6) 
 PHYSICS 
92536104 ชวีวทิยา 3(3-0-6) 
 BIOLOGY 
92536105 เคมอีนิทรยีแ์ละอนินทรยีพ์ืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 FUNDAMENTALS OF ORGANIC AND 
 INORGANIC CHEMISTRY 
92536106 วสัดุศาสตรพ์ืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 FUNDAMENTAL MATERIAL SCIENCE 
92536107 นาโนเทคโนโลยเีบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY 
92536108 เทอรโ์มไดนามกิส ์ 3(3-0-6) 
 THERMODYNAMICS 
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92536109 ทศันศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 OPTICS 

 กลุ่มวชิาบงัคบั 61 หน่วยกติ 
หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

92536200 ฟิสกิสแ์ละเคมขีองพืน้ผวิ 3(3-0-6) 
 SURFACE PHYSICS AND CHEMISTRY 
92536201 วงจรไฟฟ้าแบบอนาลอก-ดจิติอล และ การเชื่อมต่อ 3(3-0-6) 
 ANALOG-DIGITAL CIRCUITS AND 
 INTERFACING 
92536202 การจาํลองแบบเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION TO MODELLING AND 
 SIMULATION 
92536203 กลศาสตรค์วอนตมัพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 BASIC QUANTUM MECHANICS 
92536204 วสัดุสารกึง่ตวันําอนิทรยีแ์ละอนินทรยี ์ 3(3-0-6) 
 ORGANIC AND INORGANIC SEMICONDUCTOR 
 MATERIALS 
92536205 วสัดุนาโนพอลเิมอร ์ 3(3-0-6) 
 NANOPOLYMER MATERIALS 
92536206 กลศาสตรข์องวสัดุนาโน 3(3-0-6) 
 MECHANICS OF NANOMATERIALS 
92536207 เทคโนโลยกีารปลกูและสรา้งโครงสรา้งไมโครและนาโน 3(2-2-5) 
 MICRO AND NANO STRUCTURE GROWTH AND  
 FABRICATION TECHNOLOGY 
92536208 หวัขอ้พเิศษ 3(3-0-6) 
 SPECIAL TOPICS 
92536209 ปฏบิตักิารวสัดุนาโน 1 1(0-3-2) 
 NANOMATERIAL LABORATORY 1 
92536210 ปฏบิตักิารวสัดุนาโน 2 1(0-3-2) 
 NANOMATERIAL LABORATORY 2 
92536211 ปฏบิตักิารวสัดุนาโนขัน้สงู 1(0-3-2) 
 ADVANCED NANOMATERIAL LABORATORY 
92536212 เครือ่งมอืวดัสาํหรบัวสัดุโครงสรา้งระดบันาโน 3(2-2-5) 
 INSTRUMENTATION FOR NANOSTRUCTURE 
 MATERIALS 
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92536213 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3(2-2-5) 
 COMPUTER PROGRAMMING 
92536214 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(2-2-5) 
 MICROCONTROLLER APPLICATIONS 
92536215 วศิวกรรมวสัดุแมเ่หลก็ระดบันาโน 3(3-0-6) 
 MAGNETIC NANOMATERIAL ENGINEERING 
92536216 วศิวกรรมวสัดุโพรงนาโน เสน้ใยนาโน และอนุภาคนาโน 3(3-0-6) 
 NANOPOROUS NANOWIRE AND NANOPARTICLE 
 MATERIAL ENGINEERING 
92536217 วสัดุประกอบนาโน 3(3-0-6) 
 NANOCOMPOSITE 
92536218 อุปกรณ์เปล่งแสงสารอนิทรยี ์ 3(3-0-6) 
 ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICES 
92536219 โฟโตโวลทาอกิโครงสรา้งนาโน 3(2-2-5) 
 NANOSTRUCTURE PHOTOVOLTAIC 
92536220 หอ้งปฏบิตักิารขนาดจิว๋ 3(2-2-5) 
 LAB ON A CHIP 
92536223 สมัมนา 1(0-2-0) 
 SEMINAR 
92536224 กลศาสตรค์วอนตมัขัน้สงู 3(3-0-6) 
 ADVANCED QUANTUM MECHANICS 
 

 กลุ่มวชิาเลอืกในสาขาวชิาเอก 3 หน่วยกติ 
หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

92536300 การประยกุตใ์ชแ้ละแนวโน้มของวสัดุนาโน 3(3-0-6) 
 APPLICATIONS AND TRENDS OF NANOMATERIALS 
92536301 อุปกรณ์ตรวจรูช้วีภาพ 3(3-0-6) 
 BIOSENSORS 
92536302 นาโนโฟโตนิกส ์ 3(3-0-6) 
 NANOPHOTONICS 
92536303 ระบบไฟฟ้าเครือ่งกลระดบัจุลภาคและนาโน 3(3-0-6) 
 MICRO/NANO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS 
92536304 อนุภาคนาโน 3(3-0-6) 
 NANOPARTICLES 
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92536305 การสรา้งวสัดุนาโนดว้ยวธิทีางกายภาพ 3(3-0-6) 
 PHYSICAL FABRICATION OF NANOMATERIALS 
92536306 การสรา้งวสัดุนาโนดว้ยวธิทีางเคม ี 3(3-0-6) 
 CHEMICAL FABRICATION OF NANOMATERIALS 
92536307 เทคนิคทางชวีวทิยาของเซลล ์ 3(3-0-6) 
 CELL BIOLOGY TECHNIQUES 
92536308 การเรง่ปฎกิริยิา 3(3-0-6) 
 CATALYSIS 
92536309 การปฏบิตักิารตรวจวนิิจฉยัวสัดุนาโน 3(2-2-5) 
 NANOMATERIALS INVESTIGATION LABORATORY 

 กลุ่มวชิาศกึษาทางเลอืก 6 หน่วยกติ 
หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

92536221 โครงงานพเิศษ 1 3(0-9-0) 
 SPECIAL PROJECT 1 
92536222 โครงงานพเิศษ 2 3(0-9-0) 
 SPECIAL PROJECT 2 
92536400 สหกจิศกึษา 6(0-320-0) 
 CO-OPERATIVE EDUCATION 
92536401 การฝึกปฏบิตังิานต่างประเทศ 6(0-320-0) 
 OVERSEA TRAINING 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนในรายวชิาทีเ่ปิดสอนในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั จาํนวน 6 หน่วยกติ 

- รหสัวิชา 
กาํหนดเป็นเลข 8 หลกั ดงัต่อไปน้ี 
รหสัตวัที ่1  ไดแ้ก่เลข 9 หมายถงึ  รหสัประจาํวทิยาลยันาโนเทคโนโลย ี
        พระจอมเกลา้ลาดกระบงั 
รหสัตวัที ่2  ไดแ้ก่เลข 2 หมายถงึ  สาขาวศิวกรรมวสัดุนาโน 
รหสัตวัที ่3,4   ไดแ้ก่เลข 53 หมายถงึ  ปี พ.ศ. ของหลกัสตูรทีร่ะบุในหน้าปกของ 
        เล่มหลกัสตูร 
รหสัตวัที ่ 5     ไดแ้ก่เลข 6 หมายถงึ  หลกัสตูรในระดบัปรญิญาตร ี
รหสัตวัที ่6,7,8   หมายถงึ  ลาํดบัทีข่องวชิาต่างๆ 
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3.1.4. แสดงแผนการศึกษา 
ดใูนภาคผนวก ก 

3.1.5. คาํอธิบายรายวิชา 
ดใูนภาคผนวก ข 

4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

(1) ทกัษะในการปฏบิตังิานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเขา้ใจในหลกัการ ความจาํเป็นใน
การเรยีนรูท้ฤษฎมีากยิง่ขึน้ 

(2) บรูณาการความรูท้ีเ่รยีนมาเพือ่นําไปแกป้ญัหาต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มมีนุษยสมัพนัธแ์ละสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี
(4) มรีะเบยีบวนิยั ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรมองคก์รและสามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
(5) มคีวามกลา้ในการแสดงออก และนําความคดิสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

4.2. ช่วงเวลา  
ภาคการศกึษาที ่1 ของปีการศกึษาที ่4 

4.3. การจดัเวลาและตารางสอน 
จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

5. ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั  
5.1. คาํอธิบายโดยย่อ  

เป็นโครงงานด้านวศิวกรรมวสัดุนาโนที่นักศกึษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการทํา
โครงงาน ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการทําโครงงาน มขีอบเขตโครงงานทีส่ามารถทําเสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการทํา

โครงงาน โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
5.3. ช่วงเวลา  

ภาคการศกึษาที ่1-2 ของปีการศกึษาที ่4 
5.4. จาํนวนหน่วยกิต 

รวมทัง้หมด 6 หน่วยกติ 
5.5. การเตรียมการ  

มีการกําหนดชัว่โมงการให้คําปรึกษา จดัทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเวบ็ไซต ์และปรบัปรงุใหท้นัสมยัเสมอ อกีทัง้มตีวัอยา่งโครงงานใหศ้กึษา 

5.6. กระบวนการประเมินผล  
ประเมนิผลความก้าวหน้าของงานจากรายงานที่ต้องนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษาตามระยะเวลาที่

อาจารย์ที่ปรกึษาเหน็สมควร การสอบเป็นการนําเสนองานต่อคณะกรรมการสอบพร้อมด้วยเล่มรายงาน
โครงงานพเิศษฉบบัรา่ง โดยคณะกรรมการสอบจะตอ้งประกอบดว้ยอาจารยท์ีป่รกึษาและกรรมการไมต่ํ่ากว่า 
3 คน  
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หมวดท่ี 3. หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ยการศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สาํเรจ็การศึกษา 
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนั

คุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะตอ้งทาํความเขา้ใจตรงกนัทัง้สถาบนั และนําไปดาํเนินการจนบรรลุผล
สมัฤทธิ ์ซึง่ผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรใหน้กัศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดบัรายวชิา มคีณะกรรมการ
พจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน มกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสาํเรจ็การศึกษา 
การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเน้นการทําวจิยัสมัฤทธผิลของ

การประกอบอาชพีของบณัฑติ ทีท่ําอย่างต่อเน่ืองและนําผลวจิยัทีไ่ดย้อ้นกลบัมาปรบัปรุงกระบวนการการเรยีน
การสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบั
สากล โดยการวจิยัอาจจะทาํดาํเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1) ภาวะการณ์ไดง้านทําของบณัฑติ ประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุ่นทีจ่บการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาใน
การหางานทาํ ความเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑติในการประกอบการงานอาชพี 

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สมัภาษณ์ หรอื การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมนิ
ความพงึพอใจในบณัฑติที่จบการศึกษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เชน่ ปีที ่1 ปีที ่5 เป็นตน้ 

(3) การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหน้าในสายงานของบณัฑติ 
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมื่อมโีอกาสในระดบัความพงึ

พอใจในด้านความรู ้ความพรอ้ม และสมบตัิด้านอื่น ๆ ของบณัฑติจะจบการศึกษาและเขา้ศึกษาเพื่อ
ปรญิญาทีส่งูขึน้ในสถานศกึษานัน้ ๆ 

(5) การประเมนิจากบณัฑติทีไ่ปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทีเ่รยีน รวมทัง้
สาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลกัสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการประกอบอาชพีของบณัฑติ รวมทัง้เปิดโอกาสให้
เสนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 

(6) ความเหน็จากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ทีม่าประเมนิหลกัสตูร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของ
นกัศกึษาในการเรยีน และสมบตัอิื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพฒันาองคค์วามรูข้อง
นกัศกึษา 

(7) ผลงานของนกัศกึษาทีว่ดัเป็นรปูธรรมไดซ้ึง่ อาท ิ(ก) จาํนวนวสัดุอุปกรณ์ตน้แบบ, (ข) จาํนวนสทิธบิตัร, 
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(ค) จํานวนรางวลัทางสงัคมและวชิาชพี, (ง) จํานวนกจิกรรมการกุศลเพื่อสงัคมและประเทศชาติ,  
(จ) จาํนวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รทีท่าํประโยชน์ต่อสงัคม 

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  

นักศกึษาทีจ่ะสาํเรจ็การศกึษาตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551 หมวด 9 หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แผนการศึกษา 

 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาหลกัสูตรปรญิญาตรแีบบก้าวหน้า ให้เป็นไปตาม ข้อบงัคบัสถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ว่าด้วยการจดัการศกึษาปรญิญาตรแีบบก้าวหน้า พ.ศ. 
2553 และประกาศวทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั เรื่อง การจดัการศกึษาปรญิญาตรแีบบ
กา้วหน้า 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
9040xxxx วชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป (กลุ่มวชิา

สงัคมศาสตร)์ 
3 (x-x-x) 

    
90201001 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 1   
90304001 การใชห้อ้งสมดุและสารนิเทศ 3 (3-0-6) 
 LIBRARY USAGE AND INFORMATION   
92536101 คณติศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
 MATHEMATICS   
92536102 เคม ี 3 (3-0-6) 
 CHEMISTRY   
92536103 ฟิสกิส ์ 3 (3-0-6) 
 PHYSICS   
92536100 การฝึกงานเชงิวศิวกรรม 1 (0-2-1) 
 ENGINEERING WORKSHOP   
 รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
9030xxxx วชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป (กลุ่มวชิา

มนุษยศาสตร)์ 
3 (x-x-x) 

    
xxxxxxxx วชิาในหมวดวชิาเลอืกเสร ี 3 (3-0-6) 
    
90201002 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 2   
92536104 ชวีวทิยา 3 (3-0-6) 
 BIOLOGY   
92536105 เคมอีนิทรยีแ์ละอนินทรยีพ์ืน้ฐาน 3 (3-0-6) 
 FUNDAMENTALS OF ORGANIC AND 

INORGANIC CHEMISTRY 
  

92536106 วสัดุศาสตรพ์ืน้ฐาน 3 (3-0-6) 
 FUNDAMENTAL MATERIAL SCIENCE   
92536107 นาโนเทคโนโลยเีบือ้งตน้ 3 (3-0-6) 
 INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY   
 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90201003 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES   
xxxxxxxx วชิาในหมวดวชิาเลอืกเสร ี 3 (x-x-x) 
 FREE ELECTIVE SUBJECT   
92536108 เทอรโ์มไดนามกิส ์ 3 (3-0-6) 
 THERMODYNAMICS   
92536109 ทศันศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
 OPTICS   
92536200 ฟิสกิสแ์ละเคมขีองพืน้ผวิ 3 (3-0-6) 
 SURFACE PHYSICS AND CHEMISTRY   
92536212 เครือ่งมอืวดัสาํหรบัวสัดุโครงสรา้งระดบันาโน 3 (2-2-5) 
 INSTRUMENTATION FOR 

NANOSTRUCTURE MATERIALS 
  

92536201 วงจรไฟฟ้าแบบอนาลอก-ดจิติอล และ การ
เชื่อมต่อ 

3 (3-0-6) 

 ANALOG-DIGITAL CIRCUITS AND 
INTERFACING 

  

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90201012 การพฒันาทกัษะการอา่นและการเขยีน

ภาษาองักฤษ 
3 (3-0-6) 

 DEVELOPMENT OF READING AND 
WRITING SKILLS IN ENGLISH 

  

92536213 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 (2-2-5) 
 COMPUTER PROGRAMMING   
92536202 การจาํลองแบบเบือ้งตน้ 3 (3-0-6) 
 INTRODUCTION TO MODELLING AND 

SIMULATION 
  

92536203 กลศาสตรค์วอนตมัพืน้ฐาน 3 (3-0-6) 
 BASIC QUANTUM MECHANICS   
92536204 วสัดุสารกึง่ตวันําอนิทรยีแ์ละอนินทรยี ์ 3 (3-0-6) 
 ORGANIC AND INORGANIC 

SEMICONDUCTOR MATERIALS 
  

92536205 วสัดุนาโนพอลเิมอร ์ 3 (3-0-6) 
 NANOPOLYMER MATERIALS   
92536209 ปฏบิตักิารวสัดุนาโน 1 1 (0-3-2) 
 NANOMATERIAL LABORATORY 1   
 รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
9010xxxx วชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป (กลุ่มวชิา

วทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร)์ 
3 (x-x-x) 

    
92536214 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3 (2-2-5) 
 MICROCONTROLLER APPLICATIONS   
92536206 กลศาสตรข์องวสัดุนาโน 3 (3-0-6) 
 MECHANICS OF NANOMATERIALS   
92536215 วศิวกรรมวสัดุแมเ่หลก็ระดบันาโน 3 (3-0-6) 
 MAGNETIC NANOMATERIAL 

ENGINEERING 
  

92536207 เทคโนโลยกีารปลกูและสรา้งโครงสรา้งไมโคร
และนาโน 

3 (2-2-5) 

 MICRO AND NANO STRUCTURE 
GROWTH AND FABRICATION 
TECHNOLOGY 

  

92536224 กลศาสตรค์วอนตมัขัน้สงู 3 (3-0-6) 
 ADVANCED QUANTUM MECHANICS   
92536210 ปฏบิตักิารวสัดุนาโน 2 1 (0-3-2) 
 NANOMATERIAL LABORATORY 2   
 รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
9040xxxx วชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป(กลุ่มวชิา

สงัคมศาสตร)์ 
3 (x-x-x) 

    
92536216 วศิวกรรมวสัดุโพรงนาโน เสน้ใยนาโน และ

อนุภาคนาโน 
3 (3-0-6) 

 NANOPOROUS NANOWIRE AND 
NANOPARTICLE MATERIAL 
ENGINEERING 

  

92536217 วสัดุประกอบนาโน 3 (3-0-6) 
 NANOCOMPOSITE   
92536218 อุปกรณ์เปล่งแสงสารอนิทรยี ์ 3 (3-0-6) 
 ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICES   
92536219 โฟโตโวลทาอกิโครงสรา้งนาโน 3 (2-2-5) 
 NANOSTRUCTURE PHOTOVOLTAIC   
92536220 หอ้งปฏบิตักิารขนาดจิว๋ 3 (2-2-5) 
 LAB ON A CHIP   
92536211 ปฏบิตักิารวสัดุนาโนขัน้สงู 1 (0-3-2) 
 ADVANCED NANOMATERIAL 

LABORATORY 
  

 รวม 19 หน่วยกิต 
 



 

สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุนาโน (หลกัสตูรใหม ่2553) วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั          19 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
สาํหรบันักศึกษาท่ีเลือกเรียนการศึกษาเชิงปฏิบติัการ 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
9010xxxx วชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป (กลุ่มวชิา

วทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร)์ 
3 (x-x-x) 

    
92536221 โครงงานพเิศษ 1 3 (0-9-0) 
 SPECIAL PROJECT 1   
92536xxx วชิาเลอืกในสาขาวชิาเอก 3 (3-0-6) 
 ELECTIVE SUBJECTS   
92536208 หวัขอ้พเิศษ 3 (3-0-6) 
 SPECIAL TOPICS   
 รวม 12 หน่วยกิต 

 
สาํหรบันักศึกษาท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
92536400 สหกจิศกึษา 6 (0-320-0) 
 CO-OPERATIVE EDUCATION   
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
สาํหรบันักศึกษาท่ีเลือกเรียนการปฏิบติัการฝึกงานต่างประเทศ 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
92536401 การปฏบิตักิารฝึกงานต่างประเทศ 6 (0-320-0) 
 OVERSEA TRAINING   
 รวม 6 หน่วยกิต 

 



 

สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุนาโน (หลกัสตูรใหม ่2553) วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั          20 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

สาํหรบันักศึกษาท่ีเลือกเรียนการศึกษาเชิงปฏิบติัการ 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
92536223 สมัมนา 1 (0-2-0) 
 SEMINAR   
92536222 โครงงานพเิศษ 2 3 (0-9-0) 
 SPECIAL PROJECT 2   
 รวม 4 หน่วยกิต 

 
สาํหรบันักศึกษาท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษาหรือการปฏิบติัการฝึกงานต่างประเทศ 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
9010xxxx วชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป (กลุ่มวชิา

วทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร)์ 
3 (x-x-x) 

92536223 สมัมนา 1 (0-2-0) 
 SEMINAR   
92536xxx วชิาเลอืกในสาขาวชิาเอก 3 (3-0-6) 
 ELECTIVE SUBJECTS   
92536208 หวัขอ้พเิศษ 3 (3-0-6) 
 SPECIAL TOPICS   
 รวม 10 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดวิชา 

 
หมวดวชิาเฉพาะ 95 หน่วยกติ 
92536100 การฝึกงานเชิงวิศวกรรม 1(0-2-1) 

ENGINEERING WORKSHOP 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
การเขียนอกัษร การเขียนภาพฉายบนระนาบท่ีตั้งฉากกนั การวาดภาพบนพิกดัฉาก (การเขียนภาพ 3 

มิติ) การกาํหนดขนาดและคาํพิกดัความเผื่อ การเขียนภาพตดั การเขียนภาพช่วยและภาพแผ่นคล่ี การเสก็ตร่าง
แบบ การเขียน แบบประกอบและภาพแยกช้ินส่วน พื้นฐานในดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 
ปฏิบติังานพื้นฐานในโรงงาน ไดแ้ก่ วิธีการใชเ้คร่ืองเจาะ เคร่ืองกลึง เคร่ืองกดั เคร่ืองไส เคร่ืองเจียร นยั รวมทั้ง
การใชเ้คร่ืองมือวดัและการร่างแบบช้ินงาน การปฏิบติังานเคร่ืองมือกลท่ีควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน 
งานเช่ือมโลหะดว้ยแก๊สและไฟฟ้า งานเช่ือมมิก งานเช่ือมทิก งานโลหะแผน่และการบดักรี  

Lettering: orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning 
and tolerancing ; sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and assembly drawings; 
basic computer-aided drawing, workshop practices on various machine tools, lathe, milling machine shaper, 
grinding machine, drilling machine, tools grinding, operation measuring instruments, processes welding in 
oxyacetylene welding, tig and mix welding, arc welding and sheet metals. 
 
92536101 คณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

MATHEMATICS 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ลาํดบัและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร์ อนุกรมเทเลอร์ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ อนุพนัธ์ยอ่ยและ

การประยุกต ์การอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตหลายชั้น การประยุกตข์องการอินทิเกรต เมท
ริกซ์และตวักาํหนดค่าเจาะจง การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ฟังก์ชัน่หลายตวัแปร แคลคูลสัของ
ฟังกช์ัน่ สมการเชิงอนุพนัธ์ 

Sequence and series, Fourier series, Taylor series, limit and continuity, derivative, partial 
derivative and its application, integral, integral technique, multiple integrals and its application, matrices and 
determinants, solution of linear system, function of multiple variables, calculus of function, differential 
equations. 
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92536102 เคมี 3(3-0-6) 

CHEMISTRY 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พนัธะเคมี  โครงสร้างโมเลกุล ทฤษฎีพนัธะต่างๆ ก๊าซและทฤษฎี

จลนศาสตร์ของก๊าซ อุณหพลศาสตร์เคมี   จลนศาสตร์เคมี   สมดุลเคมี   เคมีไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
This course  covers  structure  of  atoms,  periodic  table,  chemical  bonding, molecular  structure  

and  bonding  theories,  gases  and  kinetic  molecular  theory; chemical  thermodynamics, chemical  kinetics,  
chemical  equilibrium,  and  introduction  to  electrochemistry. 

 
92536103 ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

PHYSICS 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
แรงและการเคล่ือนท่ี  ระบบอนุภาคและวตัถุแขง็  กลศาสตร์ของไหลคล่ืนและเสียง  ความร้อนและ

อุณหพลศาสตร์  แม่เหลก็และไฟฟ้า  ไฟฟ้าสถิต  ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั สมการแมกซ์เวลล ์ ทศัน
ศาสตร์เชิงเรขาคณิต และทศันศาสตร์กายภาพ  ฟิสิกส์ยคุใหม่เบ้ืองตน้ 

Forces  and  motions,  system  of  particles  and  rigid  body,  fluid  mechanics,  wave  and  sound,  
heat  and  thermodynamics  electricity and magnetism, electrostatics, direct and alternative current, Maxwell’s 
equations, geometrical optics and physical optics, introduction to modern physics. 

 
92536104 ชีววิทยา 3(3-0-6) 

BIOLOGY 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
แนวคิดหลักทางชีววิทยา เคมีของชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล ์

พลงังานกบัชีวิต หลกัพนัธุศาสตร์ วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ท่ีของเน้ือเยื่อ อวยัวะและระบบ
อวยัวะของพืชและของสตัวช์ั้นสูง ปฏิกิริยาระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 

Biological concepts, chemical basis of life, chemical reaction in cell, structure and function of 
cells, energy of life; Principles of genetics; evolution; structures and functions of tissues, organs and organ 
systems of higher plants and animals; interaction between life and environment. 
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92536105 เคมีอินทรียแ์ละอนินทรียพ์ื้นฐาน 3(3-0-6) 

FUNDAMENTALS OF ORGANIC AND INORGANIC CHEMISTRY 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536102  เคมี 
PREREQUISITE : 92536102  CHEMISTRY 
โครงสร้างและพันธะเคมีของสารอินทรีย์ การเรียกช่ือ  ประเภทของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์

สารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ อลัดีไฮด์ คีโทน 
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์ เอมีนและสียอ้ม โครงสร้างอะตอมและทฤษฎีพนัธะเคมี สมบติัของธาตุในตาราง
ธาตุ สารประกอบโคออร์ดิเนชนั ปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย ์

Introduction to the structures and chemical bonds of organic compounds, nomenclature, types of 
organic reaction, aliphatic and aromatic hydrocarbon, alcohols, phenols, ethers, epoxides, aldehydes, ketones, 
carboxylic acids and their derivatives, amines and dyes, atomic structure and bonding theory, properties of 
elements in periodic table, coordination compounds, and inorganic reactions. 

 
92536106 วสัดุศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

FUNDAMENTAL MATERIAL SCIENCE 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536102 เคมี, 

92536103 ฟิสิกส์ 
PREREQUISITE : 92536102 CHEMISTRY, 

92536103 PHYSICS 
พื้นฐานความรู้ทางวสัดุศาสตร์ ไดแ้ก่ พนัธะเคมีในวสัดุ โครงสร้างผลึกท่ีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 

แผนผงัวฏัภาคและการบาํบดัดว้ยความร้อน โครงสร้างและสมบติัของวสัดุท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ โลหะ เซรามิกส์และ
แกว้ พอลิเมอร์ คอมพอสิตและวสัดุก่ึงตวันาํ การประยกุตใ์ชแ้ละการเลือกวสัดุใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

This course will cover fundamentals of material science namely, chemical bonding in materials, 
perfect and imperfect crystalline structures, phase diagram of materials and heat treatment, structures and 
properties of important materials i.e., metals, ceramics and glasses, polymers, composites and semiconductors.  
Applications and materials selection are also studied. 
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92536107 นาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536103 ฟิสิกส์ 
PREREQUISITE : 92536103 PHYSICS 
แนะนําหลกัการและการประยุกต์ใช้งานศาสตร์ด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี แนะนํา

เคร่ืองมือและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในสเกลระดบันาโน อภิปรายเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชง้านนาโนเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัและอนาคตทางดา้นวิศวกรรม วสัดุศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อิเลก็ทรอนิกส์ และ พลงังาน 

Introduction to the underlying principles and applications of the emerging field of 
nanotechnology and nanoscience, Introduces tools and principles relevant at the nanoscale dimension, 
Discusses current and future nanotechnology applications in engineering, materials, physics, chemistry, 
biology, electronics and energy. 

 
92536108 เทอร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-6) 

THERMODYNAMICS 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536103 ฟิสิกส์ 
PREREQUISITE : 92536103 PHYSICS 
แนวคิดพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ของวสัดุครอบคลุมกฎขอ้ท่ีหน่ึง กฎขอ้ท่ีสอง และกฎขอ้ท่ีสาม

ของอุณหพลศาสตร์  อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ ความสัมพนัธ์ของสมบติัทางอุณหพลศาสตร์ สมดุลในระบบอุณ
หพลศาสตร์  ทฤษฎีการละลายและพฤติกรรมของก๊าซ พลงังานอิสระของกิบบ์ อิเล็กโทรเคมี สมดุลวฏัภาค 
แผนภาพวฏัภาคและการแปลงวฏัภาค ตาํหนิในโครงสร้างผลึก อุณหพล-ศาสตร์ของพ้ืนผวิและระหวา่งพื้นผวิ 

Basic concepts of materials thermodynamics cover first, second and third laws of 
thermodynamics. Statistical thermodynamics. Relationship of thermodynamic properties. Equilibrium in 
thermodynamic systems. Solution theory and behavior of gases. Gibbs free energy. Electrochemistry. Phase 
equilibrium, phase diagram and phase transformation, Defects in solids. Surface and interfaces. 
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92536109 ทศันศาสตร์ 3(3-0-6) 

OPTICS 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536103 ฟิสิกส์ 
PREREQUISITE : 92536103 PHYSICS 
ทฤษฎีคล่ืนของแสง ทฤษฎีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต แสงเชิงคล่ืนโพลาไรเซชัน่ ทฤษฎี

ควอนตมัของแสง อนัตรกิริยาระหว่างแสงกบัสสาร ทฤษฎีฟิลม์บางทางแสง การตรวจสอบวสัดุโดยใชห้ลกัทาง
แสง ทศันวสัดุโครงสร้างนาโน 

Wave theory of light, electromagnetic wave theory, interaction between light and matter, 
geometrical optics, wave optics, polarization, quantum theory of light, optical thin film theory, light absorption 
and emission of materials, material characterization using optical methods, nanostructure optical materials. 

 
92536200 ฟิสิกส์และเคมีของพ้ืนผวิ 3(3-0-6) 

SURFACE PHYSICS AND CHEMISTRY 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536103 ฟิสิกส์ 
PREREQUISITE : 92536103 PHYSICS 
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสมบติัของพ้ืนผิวซ่ึงแตกต่างๆไปจากสมบติัของวสัดุดั้งเดิม ซ่ึงรวมไปถึง

โครงสร้างอะตอม พลงังาน การแพร่ของอะตอมและโมเลกุลบนพ้ืนผิว การจดัระเบียบพื้นผิวของวสัดุต่างชนิด  
อนัตรกิริยาของโมเลกลุบนพ้ืนผวิ อนัตรกิริยาพื้นผวิของอนุภาคนาโนในสารทาํละลาย 

Basic concepts of surface properties, which differ from the bulk materials. These include atomic 
structures on surfaces, surface energy, surface diffusion, epitaxy, molecular interactions on surfaces, and 
surface interactions of nanoparticles in solvent. 
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92536201 วงจรไฟฟ้าแบบอนาลอก-ดิจิตอล และ การเช่ือมต่อ 3(3-0-6) 

ANALOG-DIGITAL CIRCUITS AND INTERFACING 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ระบบอนาลอกและดิจิตอล วงจรไฟฟ้าแบบอนาลอกและดิจิตอล การประมวลผลสัญญาณอนาลอก

และดิจิตอล การแปลงสญัญาณอนาลอกและดิจิตอล การเช่ือมต่อและระบบอุปกรณ์การเช่ือมต่อ 
Analog and digital system, analog and digital circuits, analog and digital signal processing, analog 

and digital signal conversion, interfacing and interfacing instrumentation. 
 

92536202 การจาํลองแบบเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
INTRODUCTION TO MODELLING AND SIMULATION 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
หลกัพื้นฐานของการจาํลองแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ในเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เทคนิคและ

ซอฟแวร์สาํหรับวิธีการคาํนวณเชิงตวัเลข การวิเคราะห์ขอ้มูล การจาํลองแบบดว้ยระเบียบวิธีผลต่างสืบเน่ือง ไฟ
ไนตเ์อลิเมนต ์การคาํนวณจากหลกัพื้นฐานทางควอนตมั สาํหรับงานดา้นฟิสิกส์คาํนวณ เคมีคาํนวณ และ วสัดุ
ศาสตร์ 

Basic concepts of computer modeling in science and engineering, Techniques and software for 
numerical calculation, data analysis, finite difference and finite element modeling, First principle calculation to 
study physical phenomena in the fields of computational physics, computational chemistry and materials 
science. 
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92536203 กลศาสตร์ควอนตมัพื้นฐาน 3(3-0-6) 

BASIC QUANTUM MECHANICS 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536103 ฟิสิกส์ 
PREREQUISITE : 92536103 PHYSICS 
ข้อจํากัดของกลศาสตร์ดั้ งเดิม   จุดกําเนิดของกลศาสตร์ควอนตัม  การแผ่รังสีของวัตถุดํา 

ปรากฎการณ์โฟโตอิเลก็ตริก สเปกตรัมอะตอม คล่ืนเดอบรอย ทวิภาคของคล่ืนและอนุภาค ทฤษฎีควอมตมัยคุเก่า 
ทฤษฎีควอมตมัยคุใหม่ ปรากฎการณ์ควอนตมัในชีวิตประจาํวนั ปรัชญาและความหมายของกลศาสตร์ควอนตมั 
สจัพจน์พื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตมั ฟังกช์นัคล่ืน ทฤษฎีการวดัค่าจากฟังกช์นัคล่ืนและควอมตมัโอเปอเรเตอร์ 
สมการชโรดิงเงอร์หน่ึงมิติ ปัญหาพลงังานศกัยห์น่ึงมิติ  หลกัความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ฟังกช์นัคล่ืนท่ีข้ึน
เวลา การทบัซอ้นของสถานะ การแกวง่แบบฮาร์มอนิก 

Limitation of classical mechanics, the beginnings of quantum mechanics, black-body radiation, 
photoelectric effect, atomic spectra, de Broglie wave, wave-particle duality, old quantum theory, modern 
quantum theory, quantum phenomena in daily life, the philosophy and meanings of quantum mechanics, the 
basic postulates of quantum mechanics, wavefunctions, quantum measurement and quantum operators, one-
dimensional Schrödinger wave equation, one-dimensional potential problem, Heisenberg’s uncertainty 
principle, time-dependent wavefunctions, degeneracy, harmonic oscillator. 

 
92536204 วสัดุสารก่ึงตวันาํอินทรียแ์ละอนินทรีย ์ 3(3-0-6) 

ORGANIC AND INORGANIC SEMICONDUCTOR MATERIALS  
วิชาบงัคบัก่อน : 92536106  วสัดุศาสตร์พื้นฐาน 
PREREQUISITE : 92536106  FUNDAMENTALS OF MATERIAL SCIENCE 
สมบติัโครงสร้างผลึกของวสัดุสารก่ึงตวันาํอินทรียแ์ละอนินทรีย ์สมบติัทางไฟฟ้าและทางแสงของ

วสัดุสารก่ึงตวันาํอินทรียแ์ละอนินทรีย ์การปลูกผลึกวสัดุสารก่ึงตวันาํอินทรียแ์ละอนินทรีย ์ฟิลม์บางจากสารก่ึง
ตวันาํอินทรีย ์โครงสร้างนาโน   สารก่ึงตวันาํอินทรียแ์ละอนินทรียโ์ครงสร้างบ่อควอนตมั โครงสร้างควอนตมั
เส้นลวดและโครงสร้างแบบควอนตัมดอท  การเตรียมฟิล์มบางนาโนคริสตอล และการประยุกต์ใช้งาน
ส่ิงประดิษฐ ์

Crystal structure property of organic and inorganic semiconductor materials. Properties of electric 
and optical of organic and inorganic semiconductor materials. Growth of organic and inorganic semiconductors 
such as organic nanostructure thin films, organic and inorganic quantum well structures, quantum wires 
structures and quantum dots structures. Preparation of nanocrystal thin films and applications to devices. 
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92536205 วสัดุนาโนพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

NANOPOLYMER MATERIALS 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536106  วสัดุศาสตร์พื้นฐาน 
PREREQUISITE : 92536106  FUNDAMENTALS OF MATERIAL SCIENCE 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพอลิเมอร์ การสังเคราะห์และเทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของ

พอลิเมอร์ สมบติัวิสโคอิลาสติกของพอลิเมอร์ สมบติัเชิงกล สมบติัทางความร้อน สมบติัทางไฟฟ้า และสมบติั
ทางแสงของพอลิเมอร์ ภาพรวมของกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 

Fundamental polymer science, polymer syntheses and polymerization techniques, polymer 
morphologies, viscoelasticity of polymers, mechanical, thermal electrical and optical properties of polymers, 
overview of polymer processing. 

 
92536206 กลศาสตร์ของวสัดุนาโน 3(3-0-6) 

MECHANICS OF NANOMATERIALS 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536103 ฟิสิกส์ 
PREREQUISITE : 92536103 PHYSICS 
บทนาํเก่ียวกบัวสัดุระดบันาโน หลกัการเบ้ืองตน้ของสมบติัเชิงกลของวสัดุนาโน ทฤษฎีพลศาสตร์

ระดบัโมเลกลุ กลศาสตร์ของโครงร่างผลึก อนัตรกิริยาระหวา่งอะตอม กลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอมและการ
ประยกุต ์ ส่ิงประดิษฐเ์ชิงกลระดบันาโน 

Introduction to nanosized and nanoscale materials, fundamentals of the mechanical properties of 
materials molecular dynamics, lattice mechanics, interaction among  atoms, Atomic force microscopy and 
applications, nano-mechatronic devices. 
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92536207 เทคโนโลยกีารปลูกและสร้างโครงสร้างระดบัไมโครและนาโน 3(2-2-5) 

MICRO AND NANO STRUCTURE GROWTH AND FABRICATION 
TECHNOLOGY 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536106  วสัดุศาสตร์พื้นฐาน 
PREREQUISITE : 92536106  FUNDAMENTALS OF MATERIAL SCIENCE 
การเคลือบวสัดุนาโน การสลกัลายบนวสัดุโดยการฉายแสง การใชล้าํอิเลก็ตรอน การสลกัลายระดบั

นาโน การจดัเรียงวสัดุท่ีระดบันาโน การปลูกสร้างในสุญญากาศ และดว้ยลาํอนุภาคแบบอะตอมและโมเลกุล  
การพิมพล์วดลายระดบัไมโคร การพิมพร์ะดบัไมโครดว้ยเทคนิคอิงคเ์จท การปลูกสร้างดว้ยวิธีไฟฟ้าเคมี การ
ปลูกดว้ยกระบวนการจดัเรียงตวัเอง การวิเคราะห์สมบติัของฟิล์มวสัดุนาโน ทกัษะพื้นฐานในการออกแบบ
โครงสร้างระดบันาโน 

Nanomaterial coating, photolithography, electron beam lithography, nanolithography, nanoscale 
manipulation, vacuum deposition, atomic and molecular beam deposition, micro-contact printing, inkjet micro-
printing, electrochemical deposition, self-assembly deposition, nanomaterial film characterization and basic 
skills of nanostructure design. 

 
92536208 หวัขอ้พิเศษ 3(3-0-6) 

SPECIAL TOPICS 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
การบรรยายในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ดา้นวสัดุนาโน 
Lecture in topics of modern nano-material technology 
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92536209 ปฏิบติัการวสัดุนาโน 1 1(0-3-2) 

NANOMATERIAL LABORATORY 1 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536103 ฟิสิกส์ 
PREREQUISITE : 92536103 PHYSICS 
หลกัการและปฏิบติัการของเคร่ืองมือทางสเปคโทรสโกปีระดบัอะตอมและโมเลกุล ตวัอย่างเช่น 

อะตอมมิกแอพซอร์พชนั, อลัตร้าไวโอเลต-วิสิเบ้ิล ออเจร์อิเลก็ตรอนสเปกโทรสโกปี อินฟาเรดสเปคโทรเมตรี รา
มานสเปคโทรเมตรี และการตรวจสอบสมบติัทางโครงสร้างของวสัดุดว้ยการวดัการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ การ
ตรวจวดัพื้นผวิของวสัดุดว้ยเทคนิคกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบเล่ือนกราดและกลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม 

Principle and operation of instruments for atomic and molecular spectroscopy for examples 
atomic absorption, ultraviolet-visible Auger electron spectroscopy, infrared spectrometry, Raman spectrometry 
and material structure characterization using X-ray diffraction, material surface investigation using scanning 
electron microscope (SEM) and atomic force microscope (AFM). 

 
92536210 ปฏิบติัการวสัดุนาโน 2 1(0-3-2) 

NANOMATERIAL LABORATORY 2 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536209  ปฏิบติัการวสัดุนาโน 1 
PREREQUISITE : 92536209  NANOMATERIAL LABORATORY 1 
หลกัการและปฏิบติัการของเคร่ืองมือของเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าและวิธีการแยกโพเทนชิโอเมตรี 

การวดัสมบติัทางไฟฟ้าดว้ยเคร่ืองวดั กระแส-แรงดนั, ประจุ-แรงดนั การวดัสมบติัทางแสงดว้ยเทคนิคโฟโตลู
มิเนสเซนส์สเปกโทรสโกปี 

Principle and operation of instrumentation for electrical chemical analysis and potentiometry 
separation method, electrical characterization using current-voltage and charge-voltage measuring system, 
optical characterization using photoluminescence spectroscopy technique. 
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92536211 ปฏิบติัการวสัดุนาโนขั้นสูง 1(0-3-2) 

ADVANCED NANOMATERIAL LABORATORY 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536210  ปฏิบติัการวสัดุนาโน 2 
PREREQUISITE : 92536210  NANOMATERIAL LABORATORY 2 
การทดลองดา้นการปลูกสร้างวสัดุและการตรวจวิเคราะห์สมบติัของวสัดุตามห้องปฏิบติัการวิจยั

ต่างๆในวิทยาลยั 
Experiments of material fabrication and material characterization in the laboratories of the 

college. 
 

92536212 เคร่ืองมือวดัสาํหรับวสัดุโครงสร้างระดบันาโน 3(2-2-5) 
INSTRUMENTATION FOR NANOSTRUCTURE 
MATERIALS 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536103 ฟิสิกส์ 
PREREQUISITE : 92536103 PHYSICS 
เทคนิคและเคร่ืองมือวดัดว้ยการวิเคราะห์สเปคตรัมจากปรากฎการณ์แบบต่างๆ ดงัน้ี การแทรกสอด

ของรังสีเอก๊ซ์ การดูดกลืนรังสีเอก็ซ์ การกระเจิงแบบรามาน การกระเจิงยอ้นกลบัแบบรัทเทอร์ฟอร์ด การกระจาย
ตวัของอิเลค็ตรอน ออร์เจอิเลค็ตรอน กลอ้งจุลทรรศน์ระดบัสูงแบบต่างๆเช่น TEM SEM AFM เป็นตน้ 

Techniques and instruments for spectral analysis of following phenomena: X-ray diffraction, X-
ray absorption, Raman scattering, Rutherford back scattering, electron dispersive, and Auger electron. 
Advanced microscopes such as TEM, SEM, AFM, etc. 

 
92536213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

COMPUTER PROGRAMMING 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ภาษาโปรแกรมและ

อลักอริธึม  ซอฟทแ์วร์ระบบเบ้ืองตน้  ตวัแปลภาษาและระบบปฏิบติัการ การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ 
รวมทั้งการประมวลผลขอ้มูล 

Function structure of a computer, Computer languages and algorithm, Introduction to interpreters, 
compiler and operating system, Applications of computer in data processing. 
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92536214 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 
MICROCONTROLLER APPLICATIONS 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536213  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PREREQUISITE : 92536213  COMPUTER PROGRAMMING 
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมภายในสัญญาณเวลาต่างๆ การเช่ือมต่อกบัหน่วยความจาํและอุปกรณ์

อินพุท-เอาท์พุท  การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงาน หลกัการใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัร การควบคุมตาํแหน่ง การควบคุมความเร็ว การควบคุม
แรงบิด  และการประยกุตใ์ชง้านไมโครโปรเซสเซอร์ สาํหรับระบบควบคุมและกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

Structure and architectures, timing diagrams, memory and input-output device interface, program 
for assemble language, principles of microprocessor for controlling the machine, machine operating, position 
control, speed control, torque control and application for systems control and industrial processes. 

 
92536215 วิศวกรรมวสัดุแม่เหลก็ระดบันาโน 3(3-0-6) 

MAGNETIC NANOMATERIAL ENGINEERING 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536103 ฟิสิกส์ 
PREREQUISITE : 92536103 PHYSICS 
ทฤษฎีแม่เหล็กเบ้ืองตน้  สารแม่เหล็ก ปรากฏการณ์แม่เหล็ก กระบวนการแมกนีไทเซชนั ทฤษฎี

ความตา้นทานแม่เหล็ก วสัดุแม่เหล็กนาโน การเตรียมวสัดุแม่เหล็กนาโน การตรวจวดัวสัดุแม่เหล็กนาโน การ
ประยกุตใ์ชว้สัดุแม่เหลก็นาโน แนวโนม้เทคโนโลยกีารบนัทึกขอ้มูลของวสัดุแม่เหลก็นาโน 

Fundamental magnetic theory, magnetic materials, magnetic phenomenon, magnetization process, 
magnetoresistance theory, nanomagnetic materials, nanomagnetic material preparation, probing of 
nanomagnetic materials, application of nanomagnetic materials, data storage technology trend of nanomagnetic 
materials 
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92536216 วิศวกรรมวสัดุโพรงนาโน เสน้ใยนาโน และอนุภาคนาโน 3(3-0-6) 

NANOPOROUS NANOWIRE AND NANOPARTICLE 
MATERIAL ENGINEERING 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536106  วสัดุศาสตร์พื้นฐาน 
PREREQUISITE : 92536106  FUNDAMENTALS OF MATERIAL SCIENCE 
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของวสัดุโพรงนาโน เสน้ใยนาโน และอนุภาคนาโน, วิธีการสังเคราะห์วสัดุโพรง

นาโน เสน้ใยนาโนและอนุภาคนาโน, เทคนิคการวิเคราะห์ความมีรูพรุนและพื้นท่ีผวิของวสัดุนาโน, การวดัขนาด
เสน้ใยและอนุภาคของวสัดุนาโน, การประยกุตใ์ชง้านวสัดุโพรงนาโน เสน้ใยนาโนและอนุภาคนาโน 

Introduction to basic properties of nanoporous nanowire and nanoparticle material, nanoporous 
nanowire and nanoparticle preparation technique, porousity and surface area characterization, crystalline 
structure and particle sizes measurement technique, application of  nanoporous nanowire and nanoparticle 
material. 

 
92536217 วสัดุประกอบนาโน 3(3-0-6) 

NANOCOMPOSITE 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536106  วสัดุศาสตร์พื้นฐาน 
PREREQUISITE : 92536106  FUNDAMENTALS OF MATERIAL SCIENCE 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวสัดุประกอบนาโนพอลิเมอร์และสารอนินทรีย ์หลกัการทัว่ไปของวสัดุ

ประกอบนาโน อันตรกิริยาท่ีพื้นผิว สมบัติทางแสงเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น สมบัติเชิงกลและความร้อน 
กระบวนการข้ึนรูปแลแปรรูปวสัดุประกอบนาโน ตวัอยา่งการ ประยกุตใ์ชใ้นวสัดุขั้นสูง การส่ือสารและยานยนต ์

Introduction to polymer-based and inorganic nanocomposites, general principle for 
nanocomposite materials, surface interaction, linear and non-linear optical properties, mechanical and thermal 
properties, fabrication and nanocomposite processing, some applications in advanced materials, 
communications, automotives. 
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92536218 อุปกรณ์เปล่งแสงสารอินทรีย ์ 3(3-0-6) 

ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICES 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536204  วสัดุสารก่ึงตวันาํอินทรียแ์ละอนินทรีย ์
PREREQUISITE : 92536204  ORGANIC AND INORGANIC SEMICONDUCTOR 

MATERIALS 
ทบทวนการนาํไฟฟ้าในสารอินทรีย ์กลไกการเปล่งแสงของวสัดุ การถ่ายเทประจุแบบเกส-โฮส 

ขั้นตอนการเตรียมและสมบติัของอุปกรณ์เปล่งแสงจากสารอินทรีย ์อุปกรณ์แสดงผลแบบจุดเมทริกซ์ วงจรขบั
แบบพาสซีฟและแอคทีฟ รวมถึงการแนะนาํเลเซอร์จากสารอินทรีย ์

Review of electrical conductivity in organic materials, luminescent mechanism of material, guest-
host charge transfer, preparation process and properties of organic light emitting devices, dot matrix display 
devices, passive and active driving circuit for light emitting devices, and suggest to novel light emitting devices 
such as organic laser. 

 
92536219 โฟโตโวลทาอิกโครงสร้างนาโน 3(2-2-5) 

NANOSTRUCTURE PHOTOVOLTAIC 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536204  วสัดุสารก่ึงตวันาํอินทรียแ์ละอนินทรีย ์
PREREQUISITE : 92536204  ORGANIC AND INORGANIC SEMICONDUCTOR 

MATERIALS 
หลกัการของเซลล์โฟโตโวลทาอิกโครงสร้างนาโน ชนิดของโฟโตโวลทาอิกประเภทต่างๆ การ

ตรวจวดัสมบติัเฉพาะของโฟโตโวลทาอิก รวมถึงการประดิษฐ์โฟโตโวลทาอิกจากวสัดุสารอินทรียแ์ละสารอนิ
นทรียโ์ครงสร้างนาโนแบบต่างๆ 

Principle of nanostructure photovoltaic, types of photovoltaic, photovoltaic characterization, 
fabrication of organic and inorganic nanostructure photovoltaic. 
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92536220 หอ้งปฏิบติัการขนาดจ๋ิว 3(2-2-5) 

LAB ON A CHIP 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
แนะนาํความรู้เบ้ืองตน้และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง อุปกรณ์ขนาดไมครอนในระบบ LOC วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ ระบบ LOC สาํหรับตรวจวดัทางเคมีชีวภาพ การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์และทางเดินของไหล
ขนาดเล็ก เช่น ท่อ ป๊ัม วาล์ว ห้องผสมสาร เซนเซอร์ตรวจจับ ตัวให้ความร้อน ฟิล์มบางขั้วโลหะ การนํา
ประยกุตใ์ชง้านดา้นต่างๆ 

Introduction and theory on LOC, micro devices in LOC system, characterization methods, LOC 
system for biosensor, LOC Design and Fabrications such as tube, pump, valve, mixing chamber, sensor, heater 
and thin film electrode, Applications of LOC 

 
92536221 โครงงานพิเศษ 1 3(0-9-0) 

SPECIAL PROJECT 1 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจยัเพ่ือทาํโครงร่างของโครงงานพิเศษ โดยการเตรียมหวัขอ้และแนวทาง

การศึกษาวิจยั ตลอดจนการเร่ิมทาํการวิจยัในเบ้ืองตน้ ซ่ึงตอ้งอยู่ในความดูแลและการควบคุมของอาจารยท่ี์
ปรึกษา ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการในวิทยาลยั และมีการนาํเสนอผลงานคน้ควา้ในช่วงปลายภาค
เรียน 

Study interesting literatures for planning the special project, project topic and research method 
preparation and basic research progress. The project proposal must be under supervision of the supervisor and 
the project topic must be approved by the college’s committee. The results of the study must be presented to 
the committee at the end of the semester. 
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92536222 โครงงานพิเศษ 2 3(0-9-0) 

SPECIAL PROJECT 2 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536221  โครงงานพิเศษ 1 
PREREQUISITE : 92536221  SPECIAL PROJECT 1 
เป็นการศึกษาวิจยัและทดลองต่อจากโครงงานพิเศษ 1 พร้อมกนัน้ีนกัศึกษาตอ้งส่งรายงานวิจยัฉบบั

สมบูรณ์ซ่ึงรวมถึง ผลของการวิจยัทดลอง การวิเคราะห์ผล และบทสรุป และนาํเสนองานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อ
คณะกรรมการในวิทยาลยั เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนของวิชาน้ี 

This is a research project continuing from special project 1. Students must submit a full project 
report including experimental results, interpretation and conclusion and then present their complete research to 
the college’s committee at the end of the course. 

 
92536223 สมัมนา 1(0-2-0) 

SEMINAR 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
นกัศึกษาตอ้งเสนอการสัมมนาจากหวัขอ้ท่ีอาจารยป์ระจาํวิทยาลยัแนะนาํอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง  อาจมี

การเชิญผูบ้รรยายจากหน่วยงานอ่ืนมาร่วมสมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจดว้ย  
Student must give at least one seminar in the subject which is approved by the college's academic 

staff. External speaker may be invited to give the seminar on the interested topics. 
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92536224 กลศาสตร์ควอนตมัขั้นสูง 3(3-0-6) 

ADVANCED QUANTUM MECHANICS 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536203  กลศาสตร์ควอนตมัพื้นฐาน 
PREREQUISITE : 92536203  BASIC QUANTUM MECHANICS 
สมการชโรดิงเงอร์สามมิติ  อะตอมไฮโดรเจน โมเมนตมัเชิงมุมและสปิน  ไอเกนฟังก์ชันและ

ค่าไอเกน  กลศาสตร์ควอนตมัเชิงเมทริกซ์  ระบบสญัลกัษณ์แบบดิแรก ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชนัแบบไม่ข้ึนกบัเวลา 
หลกัการแคลคูลลสัแบบเวริชัน หลกัการควอนตมัท่ีข้ึนกับเวลา การกระเจิง ระบบหลายอนุภาค กลศาสตร์
ควอนตมัเชิงสถิติ กลศาสตร์ควอนตมัแบบสัมพทัธภาพ สมการของดิเรก การประยุกต์ใชก้ลศาสตร์ควอนตมั 
กลศาสตร์ควอมตมัในของแขง็ การเขา้รหสัแบบควอนตมั ทฤษีขอ้มูลเชิงควอนตมั  ทฤษฎีฟังกช์นัความหนาแน่น
สถานะ  ปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบักลศาสตร์ควอนตมัและปฏิทรรศน์ทางควอนตมั 

Three-dimensional Schrödinger wave equation, Hydrogen atoms, Angular momentum and spin, 
Eigenfunctions and Eigenvalues, Matrix representation, Dirac notation, time independent perturbation theory, 
variational principle, time dependence, scattering, many-particles system, Statistical quantum mechanics, 
relativistic quantum mechanics, Dirac equation, , applications of quantum mechanics, quantum in solids, 
quantum cryptography, quantum information, density functional theory, quantum paradoxes and conceptual 
problems. 

 
92536300 การประยกุตใ์ชแ้ละแนวโนม้ของวสัดุนาโน 3(3-0-6) 

APPLICATIONS AND TRENDS OF NANOMATERIALS 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
การประยุกต์ใชง้านของวสัดุนาโนในผลิตภณัฑ์ทางการแพทยแ์ละเภสัช เคมีและวสัดุขั้นสูง การ

ส่ือสาร การอนุรักษพ์ลงังาน ยานยนต ์อากาศยาน ส่ิงทอง และการเกษตร รวมถึงแนวคิดใหม่และความกา้วหนา้
ทางดา้นวสัดุนาโน 

Some applications of nanomaterials in medical and pharmaceutical products, chemicals and 
advanced materials, communications, energy conservation, automotives, aerospace, textiles and agricultures 
including recent ideas and progress in nanomaterials. 
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92536301 อุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ 3(3-0-6) 

BIOSENSORS 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับอุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ อุปกรณ์ตรวจรู้ทางจุลชีววิทยาและทางเคมีไฟฟ้า 

อุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพอุปกรณ์ตรวจรู้ท่ีทาํข้ึนจากเซลล ์อุปกรณ์ตรวจรู้ท่ีทาํข้ึนจากการตรึงเอนไซม ์อุปกรณ์ตรวจ
รู้ประเภทโพเทน็ชิโอเมตริก อุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพทางแสงตลอดจนการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคทางอุปกรณ์ตรวจรู้
ทางชีวภาพ 

Fundamentals of biosensors, microbiological sensors, electrochemical sensor, cell-based 
biosensors, immobilized-enzyme biosensors, potentiometric-type biosensors, optical biosensors, including 
biosensors performance analysis. 

92536302 นาโนโฟโตนิกส์ 3(3-0-6) 
NANOPHOTONICS 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ผลึกโฟโตนิกส์ โฮลียไ์ฟเบอร์ แสงของสนามใกล ้พลาสโมนิกนาโนโฟโตนิกส์ วงจรนาโนโฟโต

นิกส์ โฟโตนิกส์ในวสัดุ นาโนสเกลออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ 
Photonic crystals, holey fibers, near field optics, plasmonic, nanophotonics, photonic 

nanocircuits, photonics in materials, nanoscale optoelectronic. 

92536401 การปฏิบติัการฝึกงานต่างประเทศ 6(0-320-0) 
OVERSEA TRAINING 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
นักศึกษาจะตอ้งผ่านการปฏิบติัการในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในต่างประเทศ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
Students who take oversea training must complete 1 semester of training abroad in the relevant 

field in the universities or companies. 
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92536303 ระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลระดบัจุลภาคและนาโน 3(3-0-6) 
MICRO/NANO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลจุลภาค และเคร่ืองกลระดบันาโน หลกัการออกแบบ การจาํลองการทาํงานดว้ย

คอมพิวเตอร์และขอ้จาํกดัต่างๆ การสร้างอุปกรณ์ดงักล่าวดว้ยเทคนิคท่ีใชส้ร้างโครงสร้างขนาดเล็กชนิดต่างๆ 
การทดสอบการทาํงานและประสิทธิภาพ และการประยกุตใ์ชต่้างๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจรู้ขนาดเลก็ อุปกรณ์ตรวจรู้
ดา้นชีวภาพ เป็นตน้ และอุปกรณ์นาโนชนิดต่างๆ 

Micro/nano-electro-mechanical systems (MEMs/NEMs) or micromachines, design and simulation 
of MEMs devices and their behavior, fabrication of MEMs devices and microstructures, testing and 
characterization of MEMs devices, application of MEMs devices such as microsensor and biosensor etc. 
introduction to nano-devices. 
 
92536304 อนุภาคนาโน 3(3-0-6) 

NANOPARTICLES 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอนุภาคนาโนอินทรียแ์ละอนินทรีย ์การรวมกลุ่มและการกระจายอนุภาค 

สมบติัทางแสงไฟฟ้า แม่เหลก็ และความร้อนของอนุภาคนาโน การกระจายขนาดอนุภาคและพื้นท่ีผวิ การดูดซบั
และความว่องไวของพ้ืนผิว การเตรียมอนุภาคนาโนอินทรียแ์ละอนินทรีย ์ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชใ้นการเคลือบ
ผวิ วสัดุขั้นสูง การดูดซบั การเร่ง ปฏิกิริยา และทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

Introduction to organic and inorganic nanoparticles, agglomeration and dispersion, optical, 
electrical magnetic and thermal properties of nanoparticles, size distribution and surface area, adsorption and 
surface reactivity, preparations of organic and inorganic nanoparticles, some application in coatings, advance 
materials, adsorption, catalysis and environments. 
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92536305 การสร้างวสัดุนาโนดว้ยวิธีทางกายภาพ 3(3-0-6) 

PHYSICAL FABRICATION OF NANOMATERIALS 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสังเคราะห์และประกอบวสัดุนาโนดว้ยวิธีทางกายภาพ ไดแ้ก่ การสะสม

ไอและการสะสมดว้ยวีธีทางไฟฟ้า การป่นเส้นใยดว้ยวิธีทางไฟฟ้า การพอลิ  เมอรไรซ์ดว้ยวิธีทางไฟฟ้า การพ่น
ดว้ยความร้อน การเคลือบไอออน และนาโนลิโทกราฟี 

Introduction to physical techniques for assembling of nanomaterials; vapor and electrodeposition, 
electrospinning, electropolymerization, thermal spraying, ion sputtering and nanolithography. 
 
92536306 การสร้างวสัดุนาโนดว้ยวิธีทางเคมี 3(3-0-6) 

CHEMICAL FABRICATION OF NANOMATERIALS 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536102   เคมี 
PREREQUISITE : 92536102   CHEMICAL FOR MATERIAL ENGINEERING 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสังเคราะห์และประกอบวสัดุนาโนดว้ยวิธีทางเคมี ไดแ้ก่ การตกตะกอน

ร่วม ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง การสังเคราะห์แบบโซล-เจล การสังเคราะห์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มลั และการ
ประกอบข้ึนเองของโมเลกลุ 

Introduction to chemical synthesis routes and assembling for nanomaterials; coprecipitation, solid 
state reaction, so-gel synthesis, hydrothermal synthesis, and molecular self-assembling methods. 
 
92536307 เทคนิคทางชีววิทยาของเซลล ์ 3(3-0-6) 

CELL BIOLOGY TECHNIQUES 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536104   ชีววิทยา 
PREREQUISITE : 92536104   BIOLOGY 
ทฤษฎีของวิธีการและเทคนิคทางชีววิทยาของเซลล ์การจดัการเก่ียวกบัเซลล ์การแยกและวิเคราะห์

องคป์ระกอบของเซลล ์ดว้ยการป่ันเหวี่ยง สเปกโตสโคปี โครมาโตกราฟี เจลอิเลคโตรโฟริซิส และการศึกษาดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์ 

The theory of methodologies and techniques in cell biology, cell manipulation, separation and 
analysis of cellular components by centrifugation, spectroscopy, chromatography gel electrophoresis, and 
microscopy study. 
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92536308 การเร่งปฎิกิริยา 3(3-0-6) 
CATALYSIS 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536102   เคมี 
PREREQUISITE : 92536102   CHEMICAL FOR MATERIAL ENGINEERING 
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับตัวเร่งปฏิกิริยาและปฏิกิริยาของตัวเร่ง  ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดต่างๆ 

กระบวนการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยา การวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของตวัเร่งปฏิกิริยา และการประยกุตต์วัเร่ง
ปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

Basic concept of catalyst and catalytic reactions, types of catalysts, catalyst preparation, physical 
characterization of catalyst, and the applications of catalyst in petrochemical industries. 
 
92536309 การปฏิบติัการตรวจวนิิจฉยัวสัดุนาโน 3(2-2-5) 

NANOMATERIALS INVESTIGATION LABORATORY 
วิชาบงัคบัก่อน : 92536106   วสัดุศาสตร์พื้นฐาน 
PREREQUISITE : 92536106   FUNDAMENTALS OF MATERIAL SCIENCE 
การเรียนรู้เชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาทกัษะการตรวจวิเคราะห์วสัดุแบบบูรณาการ โดยมุ่งสร้างทกัษะ

การวางแผนออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมในการตรวจหาวสัดุนาโนในวสัดุต่างๆและศึกษาสมบติั
ทั้งทางตรงและทางออ้มของวสัดุนาโนนั้น รวมทั้งเรียนรู้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการเส่ือมของวสัดุท่ีระดบันาโน 

A practical-based learning course which is aimed to develop an integrated knowledge of 
nanomaterials characterization. This covers a design of investigation protocols to find nanomaterials in 
common materials and to investigate their direct and indirect properties, including materials failures caused 
degradation processes at the nanoscale. 
 
92536400 สหกิจศึกษา 6(0-320-0) 

CO-OPERATIVE EDUCATION 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
นกัศึกษาจะตอ้งผ่านการปฏิบติัการในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 1 

ภาคการศึกษา 
Students who take cooperative education must complete 1 semester of training with one or more 

studying field in relevant companies. 
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ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 
พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก จ 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 





 1

คํานํา 
   
  จากที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดมีรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในเอกสาร  “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2551”  จํานวนท้ังสิ้น 128 
รายวิชานั้น มีรายวิชาที่มีชื่อแตกตางกันไป โดยมีเนื้อหารายวิชาที่คลายคลึงกัน และมีบาง
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาไมสอดคลองกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   สถาบันฯ เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงรายวิชาใหมีความเหมาะสมตามปรัชญา
และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอยางแทจริง ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 อีกทั้งเพ่ือไมเกิดความซ้ําซอนของ
เนื้อหารายวิชาท่ีมีอยูหลากหลาย จึงไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมรายวิชาท่ีเห็นวาเหมาะสมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการ และสภา
สถาบันใหความเห็นชอบตอไปนั้น 

 จากท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 และท่ี
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งท่ี 7/2552 เม่ือวันท่ี 22กรกฎาคม 2552 ไดมีมติใหความเห็นชอบ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งส้ิน 28 รายวิชา แบงเปน 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร      6  รายวิชา 
  กลุมวิชาภาษา         7  รายวิชา 
  กลุมวิชามนุษยศาสตร      10 รายวิชา 
  กลุมวิชาสังคมศาสตร        5 รายวิชา 

  ท้ังน้ีการกําหนดจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ยังคงถือปฏิบัติตาม
มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดังน้ี 

1. มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งท่ี 2/2551 เมื่อ
วันศุกรท่ี 4 เมษายน 2551 เร่ือง ขอความเห็นชอบรายวิชาในหมวดวชิาศึกษา
ท่ัวไป ฉบับ พ.ศ.2551 

  ขอ 6  ใหทุกหลักสูตรในระดับปรญิญาตร ีกําหนดจํานวนหนวยกิตในหมวด
   วิชาศึกษาทั่วไป เพียง 30 หนวยกิต แบงเปนกลุมวิชา ดังน้ี 
   - กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   6  หนวยกิต 
   - กลุมวิชาภาษา    12 หนวยกิต 
   - กลุมวิชามนษุยศาสตร     6 หนวยกิต 
   - กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหนึ่งในสามหมวดวิชาของโครงสรางหลักสูตร และ
นับวามีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาหมวดวิชาอ่ืนใด ซึ่งจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ระบุ 

  “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืนและสังคม เปนผูใฝรู 
สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ สามารถนํา
ความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชา
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่
เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอย
กวา 30 หนวยกิต 
  อน่ึง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง) อาจไดรับ
การยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา 
ทั้งน้ีจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษา
เพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต” 
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สารบญั 
หัวเรือ่ง            หนา 
♦คํานํา              1 
 
♦หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป            3 
 
♦สารบญั             4 
 
♦รายชือ่วิชา             5 
- กลุมวิชาวทิยาศาสตรกับคณิตศาสตร          5 

- กลุมวิชาภาษา             5 

- กลุมวิชามนษุยศาสตร            6 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร            7 

 
♦คําอธิบายรายวชิา            8 
- กลุมวิชาวทิยาศาสตรกับคณิตศาสตร          8 

- กลุมวิชาภาษา            11 

- กลุมวิชามนษุยศาสตร           14 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร           18 

 
♦ภาคผนวก            20 
- คําอธิบายรหัสวิชา           21 

- ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป       22 
  ฉบับ พ.ศ.2552 และ ฉบับ พ.ศ.2551 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

 
90010001 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม    3 (2-2-5) 
  COMPUTERS AND PROGRAMMING 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตนและสวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร 
ภาษาโปรแกรมและอัลกอริธึม ซอฟทแวรระบบเบื้องตน ตัวแปลภาษาและระบบปฏิบัติการ การ
ประยุกตคอมพิวเตอรในงานตางๆ รวมทั้งการประมวลผลขอมูลและปญญาประดิษฐ 
  Foundation of computer architecture and computer systems. 
Programming languages and algorithms.  Introduction to systems software.  Interpreters, 
compiler, and operating system.  Applications of computer in data processing and 
artificial intelligence. 
 
90010002 สุขภาพและโภชนาการ      3 (3-0-6) 
  HEALTH AND NUTRITION 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
    ความสําคัญของอาหารตอสุขภาพมนุษย  โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการไม
สมดุล หนาที่ของคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแร และวิตามินตางๆ ในรางกาย การยอย 
การดูดซึมเมตาบอลิซึม การขับถาย การขาดสารอาหาร ความตองการอาหารของบุคคลในวัย 
และสภาวะตาง ๆ 
  Importance of food to human health.  Illnesses caused by imbalances of 
nutritional conditions.  Functions of carbohydrate, fat, protein, minerals, and various 
vitamins in human body.  Digestion.  Metabolism absorption.  Excretion.  Malnutrition.  
Nutrient needs of individuals at different ages and in different physical conditions. 
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90010003 พลังงานทดแทน      3 (3-0-6) 
  ALTERNATIVE ENERGY 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 แหลงพลังงานทดแทนในแบบตางๆ เชน พลังงานจากแสงอาทิตย น้ํา ลม แก็ส
ไฮโดรเจน เอทานอล ไบโอดีเซล เปนตน ซึ่งนอกเหนือไปจากพลังงานจากการเผาไหมน้ํามัน
และถานหิน การเนนใชพลังงานทดแทนเพราะปริมาณมลพิษที่เพ่ิมขึ้นจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ฟอสซิล และจากกากของเสียนิวเคลียรที่มาจากโรงงานไฟฟานิวเคลียร  
  Various types of alternative energy sources such as solar energy, water, 
wind, hydrogen, ethanol, biodiesel, etc. apart from the use of conventional fossil fuels.  
Emphasis on alternative energy based on the increasing amount of pollution from 
burning fossil fuels and from nuclear waste byproducts of nuclear power plants. 
 

90010004 สิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  3 (3-0-6) 
  ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES CONSERVATION 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน  ผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษยทั้งทางบวกและลบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การนําผลลัพธที่ไดไปผสมผสานกับความรูในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอม (ตอคุณภาพชีวิต) ตลอดจนแนวทางการมีสวน
รวมในการจัดการเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น การจัดกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  Importance of environment to quality of life.  Environment and daily 
living.  Positive and negative impacts of human behaviours on natural resources and 
environment.  Integration of such recognition with the knowledge in related disciplines to 
create understanding and to enhance public awareness of the importance of 
environment conditions (to quality of life), including prospects for public participation in 
the management of environment improvement..  Organization of activities for natural 
resources conservation. 
 
 
 
 
 
 



 10

 

90010005 การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย     3 (3-0-6) 
  THAI SOCIAL GEOGRAPHIC DESIGN 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ความหมายและคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ เพ่ือเขาถึงคุณคาภูมิปญญา
ทองถิ่น การออกแบบผลิตภัณฑและที่อยูอาศัยเพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชกับสังคมใน
ปจจุบัน  
  Meaning, value, and appreciation of local wisdom.  Product and housing 
designs to accommodate today’s society. 
 
90010006 คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน  3 (3-0-6) 
  MATHEMATICS AND COMPUTER FOR DAILY LIFE 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  การสรางตัวแบบปญหาทางคณิตศาสตร  การแกปญหาตัวแบบกําหนดการเชิง
เสนโดยวิธีกราฟ การหาทางเดินสั้นที่สุดและการประยุกตหาผลตอบแทนสูงสุด ตรรกศาสตรและ
การใหเหตุผล ประพจนและตัวเชื่อม ตัวบงปริมาณ นิเสธ ความสมเหตุสมผล การใหเหตุผลแบบ
อนุมานและการใหเหตุผลแบบอุปมาน การสรุปผลขอมูลรายจายในชีวิตประจําวัน    การใชคา
กลางในการสรุปรายจาย  การวัดการกระจายในการสรุปผลรายจายในชีวิตประจําวัน การใช
ความนาจะเปนในการคาดคะเนผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจครัวเรือน  การใชการทดสอบ
สมมุติฐานในการเปรียบเทียบธุรกิจครัวเรือน การใชสมการถดถอยในการคาดคะเนการทําธุรกิจ
ในอนาคต ความรูเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต การแนะนําซอฟตแวร
ประยุกตสําหรับผูใชทั่วไป และโปรแกรมประยุกตเพ่ือชวยเหลือในการแกปญหาทางคณติศาสตร
และสถิติ  
  Mathematical problem formulations.  Graphical solution of linear 
programming models.  Shortest path method and application to maximum return.  Logic 
and proof.  Proposition and connective.  Quantifier.  Negative.  Validity.  Deductive 
reasoning and inductive reasoning.  Summary of expenses for everyday life.  Central 
tendency for summary of expenses.  Measure of dispersion for summary of expenses 
for everyday life.  Probability for estimating reward from household business investment.  
Hypothesis test for comparing household business.  Regression equation for business 
forecast.  Introduction to computer system.  Internet.  Introduction to software packages 
for regular users and software packages for solving mathematical and statistical 
problems. 
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กลุมวิชาภาษา 

 
90020001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      3 (3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 1 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  การใชภาษาอังกฤษเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียนในบริบทที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การใชพจนานุกรม การศึกษาศัพท สํานวน และภาษาจากบทอานที่
คัดเลือกจากสิ่งพิมพตางๆ เชน วารสาร หนังสือพิมพ การทบทวนโครงสรางไวยากรณ และการ
ใชภาษาในโอกาสตางๆ   
  Active use of English in four language skills related to daily life activities.  
Practical use of dictionaries.  Acquisition of vocabulary, idioms, and expressions in reading 
passages selected from printed materials such as journals, newspapers, etc.  Revision of 
grammatical structures and social functions of language in various situations. 
 

90020002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2      3 (3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 2 
  รายวิชาบังคับกอน : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

 PREREQUISITE   : FOUNDATION ENGLISH 2 
  การใชภาษาอังกฤษในการอาน เขียน ฟง และพูดเพื่อการศึกษา เชน การใช
หนังสืออางอิง การอานกราฟ ตาราง ฯลฯ การเขียนบทสรุป การฟง พูด โตตอบแสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อานหรือฟง รวมทั้งการทบทวนโครงสราง ไวยากรณ และการใชภาษาในโอกาส
ตาง ๆ เพ่ิมเติม 
  Practice of English in four language skills for academic purposes such as using 
reference materials, reading graphs and tables, etc.  Summary writing.  Discussion based on 
reading and listening.  Structures and grammar revision.  Further practices in social language. 
 

90020003 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
  DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
  รายวิชาบังคับกอน : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

 PREREQUISITE   : FOUNDATION ENGLISH 2 
 วิธีการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ การ
อานเพื่อแปลใจความ การพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาที่ถูกรูปแบบและหนาที่ 
เพ่ือนําไปใชประโยชนทั้งทางดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบ
สมัคร การเขียนรายงาน เปนตน 
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  Effective reading techniques in English.  Reading for main ideas. 
Newspapers reading.  Reading for translation of main points. Development of writing 
skills focusing on accuracy in both language forms and functions beneficial to academic 
and career purposes such as writing application letters, filling application forms, writing 
reports,etc. 
 

90020004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  การพัฒนาความสามารถในการติดตอสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ โดยเนน
ทักษะในการฟงและการพูดที่ใชในโอกาสตางๆ การสนทนาเปนกลุมและการนําเสนอผลงาน   
ทักษะการอานโดยใชเทคนิคการอานที่หลากหลาย เชนการอานเพื่อหาหัวเรื่อง การอานเพื่อจับ
ใจความสําคัญและรายละเอียด การอานเพื่อเขียนสรุปความ และการเขียนรายงาน 
  Development of students’ ability to communicate in English by placing 
emphasis on listening and speaking for different purposes.  Group discussion and 
presentation.  Development of reading proficiency by using various reading techniques 
such as reading for headings, reading for main ideas and supporting details, reading for 
summary writing. Report writing. 
 

90020005 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3 (3-0-6) 
  THAI USAGE FOR COMMUNICATION 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  การศึกษาและการฝกทักษะทั้งสี่ ที่ใชในการสื่อสาร คือการฟง  พูด อานและ
เขียน การใชภาษาในการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การพูด
ในที่ชุมชน การอานวิเคราะหและวิจารณตางๆ และการเขียนงานเขียนในรูปแบบตางๆ  
  Study and practice of four communication skills: listening, speaking, 
reading, and writing.  Using language for communication in different situations such as 
listening for main ideas, public speaking, critical reading of selected prose, and writing 
practices dealing with various genres. 
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90020006 การใชภาษาไทย      3 (3-0-6) 
  THAI USAGE 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  วิธีใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ และมีศิลปะในการใชคํา การใชภาษาไทย
ในปจจุบันทั้งภาษามาตรฐาน และภาษานอกแบบที่มีปรากฏในการสื่อสาร เชน ภาษาโฆษณา  
ภาษาแสลง เปนตน การวิเคราะหผลงานเขียนที่ดีเดนในการใชภาษาไทยในดานการแสดงออก
ทางความคิดและศิลปะการใชถอยคํา การฝกเขียน ถายทอด และเรียบเรียงความคิด 
  Effective usage of the Thai language and the art of using vocabulary.  
Current usage of the language in both standard Thai and unconventional language 
widely used in mass media such as in advertisement and slang.  Analytical study of 
outstanding written works illustrating good examples of language usage in the 
expression of ideas and the choice of words.  Practices in expository writing and 
organization of ideas. 
 

90020007 การเขียนรายงานทางวิชาการ     3 (3-0-6) 
   ACADEMIC REPORT WRITING 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย วิธีวิจัย วิธีการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

ตาง ๆ อยางถูกตองตามแบบแผน รวมทั้งเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย บทความวิจัยสําหรับ
ตีพิมพในวารสารและการเขียนเอกสารการวิจัยเพ่ือเสนอในการประชุมสัมมนา 
  Steps in the conduct of research.  Research planning and research 
methods.  Standard research formats and presentations.  Techniques for writing 
research reports, journal articles, and seminar papers. 
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กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 
90030001 การคิดเชิงวิทยาศาสตร     3 (3-0-6) 
  SCIENTIFIC THINKING 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
กําเนิดของวิทยาศาสตร   วิทยาศาสตรในฐานะที่เปนคําตอบหนึ่งในหลายๆ  

คําถามของปญหาความจริงแหงจักรวาล  วิทยาศาสตรในฐานะวิธีการหาความรูวิธีหนึ่งในหลายๆ  
วิธีที่มีอยูในโลก อิทธิพลของวิทยาศาสตรตอชีวิต และความหมายเกี่ยวกับความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร รวมทั้งปญหาในปรัชญาวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือฝกสรางความคิดที่ลึก กวาง 
เปนระบบ 
  Origin of science.  Science as an answer to various questions about the 
truth of the universe.  Science as one of the many methods of knowledge acquisition by 
humans.  Influences of science on life and the meanings of scientific progress.  
Problems and issues in the philosophy of applied science with a view to developing 
broad-based and in-depth systematic thinking. 
 

90030002 จริยศาสตรและสุนทรียศาสตร     3 (3-0-6) 
  ETHICS AND AESTHETICS 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ และลักษณะทางปรัชญาเกี่ยวกับความงาม

หรือคุณวิทยาสาขาจริยศาสตรและสุนทรียศาสตรของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน  ทั้งในสวนที่มีพ้ืนฐานมาจากคติ ความเชื่อ ศาสนา และจากแนวความคิดที่เปน
ปรัชญาลวน ๆ รวมทั้งการวิเคราะหหลักการจริยศาสตรและสุนทรียศาสตรในศิลปะ 
  Meaning, significance, evolution, and philosophical characteristics of 
beauty or axiology in the fields of ethics and aesthetics generated by western and 
eastern philosophers from the ancient past to the present time, based on beliefs, 
religions, and pure philosophical concepts, including practices in analysing ethical and 
aesthetical principles of arts. 
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90030003 มนุษยสัมพันธ       3 (3-0-6) 
  HUMAN RELATIONS 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมตางๆ ในสังคม  อิทธิพลของวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีบทบาทตอบุคคลและกลุม ศิลปะการพูด การสนทนาและการฟง การ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในสังคมไทย โดยเรียนรูอารยธรรมของมนุษยในแงของ
อารมณ ความแตกตางระหวางบุคคล และการฝกพฤติกรรมที่เหมาะสมตลอดจนมารยาททางสังคม 
  Interpersonal and inter-group relations.  Influences of culture and tradition 
affecting various aspects of individual and group roles.  The art of speaking, conversing, and 
listening.  Adjustment of one’s own conduct to conform to the demand of Thai society by 
observing human civilization in terms of emotions and individual differences as well as by 
practising proper behaviours and social manners. 
 

90030004 การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต    3 (3-0-6) 
  PERSONALITY DEVELOPMENT AND MENTAL HYGIENE 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพของ

บุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคมและสวนตัว แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปจจัยที่
มีผลตอสุขภาพจิต พฤติกรรมอปกติ ความผิดปกติทางอารมณ และความเจ็บปวยทางจิตใจ 
ตลอดจนการบําบัดรักษา การฟนฟู การปองกันและการสงเสริมสุขภาพจิตของบุคคล 
  Personality theories.  Personality assessment and personality development 
for adjusting oneself to social interaction.  Theoretical views of mental hygiene.  Factors 
affecting mental health.  Abnormal behaviours, emotional disturbances, and mental illnesses, 
including the treatment, rehabilitation, prevention, and improvement of mental state. 
 

90030005 พลศึกษา       1 (0-3-2) 
  PHYSICAL EDUCATION 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  เลือกกิจกรรมพลศึกษา 1 กิจกรรมจาก ลีลาศ  แบดมินตัน เทนนิส และบาส-
เก็ตบอล หรือกีฬาอื่น 
  Selection of one physical education activity from social dance, 
badminton, tennis, basketball, or other sports offered. 
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90030006 การใชหองสมุดและสารนิเทศ    3 (3-0-6) 
  LIBRARY USAGE AND INFORMATION SOURCES 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหองสมุดและแหลงสารนิเทศ ทรัพยากรหองสมุดและ
สารนิเทศ วิธีการจัดเก็บ การสืบคนสารนิเทศจากหองสมุด และแหลงสารนิเทศทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ การเขียนภาคนิพนธและการอางอิงตามหลักสากล 
  Basic knowledge of library and information sources.  Library and information 
resources.  Storage and organization of materials.  Information searching from library and other 
information resources, both domestic and international.  Technical paper writing with references 
based on international standards. 
 

90030007 อารยธรรมไทย      3 (3-0-6) 
  THAI CIVILIZATION 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  วิวัฒนาการของชาติไทย ตั้งแตเร่ิมตั้งบานเมืองเปนรัฐอิสระ จนเปน
ราชอาณาจักรที่มีเอกภาพและความมั่นคง แนวความคิด ความเชื่อ ศรัทธา ตลอดจนการ
แสดงออกทางดานศิลปะ วรรณคดี ดนตรี และสถาปตยกรรมทางดานที่อยูอาศัย ทั้งที่เปน
วัฒนธรรมราชสํานักและวัฒนธรรมพื้นบานซึ่งประกอบกันเปนวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของ
วัฒนธรรมไทย และการสรางความมุงหวังและอุดมการณของชาติในสภาพการณปจจุบัน 
  Evolution of Thai society from a freed state to an independent kingdom with full 
sovereignty.  Ways of thinking, beliefs, faiths. Expressions of arts and crafts, literature, music, and 
housing architecture, based on both court culture and folk culture as main constituents of Thai culture.  
Influences of Thai culture. Establishment of national aspiration and esteem in contemporary society. 
 

90030008 มรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว     3 (3-0-6) 
  THAI HERITAGE FOR TOURISM 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 ความหมายของการทองเที่ยว ความสําคัญของการทองเที่ยว ปฏิสัมพันธ

ระหวางวิชาการทองเที่ยวกับวิชาอ่ืนๆ พัฒนาการของการทองเที่ยวทั้งระดับโลกและของประเทศ
ไทย ความรูเกี่ยวกับเมืองไทยในดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ประเพณี 
วัฒนธรรม และความเชื่อตามลักษณะทองถิ่น ซึ่งพบในแหลงทองเที่ยวสําคัญของประเทศ
สถานการณทองเที่ยวในปจจุบัน  การศึกษานอกสถานที่ 
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  Meaning and importance of tourism.  Interaction between tourism subject 
and other subjects.  Development of global tourism and tourism in Thailand.  
Knowledge about Thailand in the areas of geography, history, architecture, tradition, 
culture, and beliefs as indigenous features to certain important tourist attractions. 
Current situation of tourism.  Study tours. 
 

90030009 เหตุการณโลกปจจุบัน      3 (3-0-6) 
  THE WORLD TODAY 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 ความรูความเขาใจปญหาดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

ตลอดจนความสัมพันธของประเทศมหาอํานาจกับภูมิภาคอื่นๆ โดยการเนนประเด็นสําคัญเพ่ือ
ชี้ใหเห็นความเปนมาของอิทธิพล ผลกระทบตอสังคมโลกรวมสมัย รวมถึงผลกระทบตอประเทศ
ไทย ปญหาและทางออกของประเทศ 
  Knowledge of world economic, political, social, and cultural conflicts.  
Relations between major economic powers and other regions with specific reference to 
the tracing of origin of power.  Impacts on contemporary global society, including their 
consequences on Thailand’s existence.  Thailand’s problems and how to alleviate them. 
 

90030010 มนุษยกับสิ่งแวดลอม      3 (3-0-6) 
  HUMAN AND ENVIRONMENT 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 กฎเกณฑโดยทั่วไปของนิเวศวิทยาซึ่งจะทําใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางมนุษย

กับสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมและแนวทางในการแกไขปญหา กฎหมายที่เกี่ยวของและ
จริยธรรมตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนอนาคตของมนุษยกับสิ่งแวดลอม 
  General principles of ecology for a proper understanding of the      
relationship between human and environment.  Environmental problems and possible 
solutions.  Related laws and ethics concerning environment. Future of human and 
environment. 
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กลุมวิชาสังคมศาสตร 
 
90040001 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต      3 (3-0-6) 
  ECONOMICS AND WAYS OF LIVING 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  ความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษย การบริโภค การลงทุน เงินเฟอ เงินฝด สถาบันการเงิน ภาษีอากร สภาพการณตางๆ 
ทางเศรษฐกิจ ปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
การปรับตนเองใหดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจตางๆ ในสังคม 
  Fundamentals of economic issues concerning everyday’s living: 
consumption, investment, inflation, deflation, financial institutions, and taxation.  Various 
economic situations.  Economic problems and government’s measures to overcome the 
problems.  Lifestyle adjustment of individuals to cope with various economic pressures 
in the society. 
 
90040002 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายไทย    3 (3-0-6) 
  INTRODUCTON TO THAI LAWS 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 ความจําเปนที่ตองมีกฎหมายใชบังคับในสังคม ความหมายของกฎหมาย 

ลักษณะของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายการทะเบียนราษฎร กฎหมายเกี่ยวกับ
การรับราชการทหาร กฎหมายแพงที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน บุคคล ครอบครัว มรดก 
พินัยกรรม การทําเอกสารและสัญญา ความรูเกี่ยวกับทรัพย ความรูเกี่ยวกับที่ดิน หลักเกณฑ
ของกฎหมายในการทํานิติกรรมและสัญญา สัญญาประเภทตาง ๆ ที่พบไดบอย ความรูพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา  ความรับผิดในทางอาญา เหตุยกเวนความผิดและเหตุยกเวนโทษ 
  Needs for law enforcement.  Concepts, characteristics, and types of 
laws.  House registration law.  Laws on conscription for army service. Civil laws dealing 
with daily life: individuals, families, legacies, and testaments.  Legal documentation and 
contracts.  Properties and estates.  Rules in performing juristic act and contracts.  
Types of commonly found contracts.  Fundamentals of criminal laws.  Criminal          
liability, exemption of liability and penalty due to extenuating circumstances. 
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90040003 ทรัพยสินทางปญญาไทย     3 (3-0-6) 
  THAI INTELLECTUAL PROPERTY 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 ลักษณะทั่วไป สาระสําคัญ ประเภท การไดมา ความเปนเจาของสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญา ความคุมครองและวิธีการขอรับความคุมครองตามกฎหมายในทรัพยสิน
ทางปญญาแตละประเภท ไดแกลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา แบบผังรูป
ของวงจรรวม ความลับทางการคา พันธุพืช สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรรวมทั้งลักษณะและรปูแบบของ
ทรัพยสินทางปญญาและกรณีศึกษาที่นาสนใจ 
  Basic concepts, essence, types, acquisition, ownership of intellectual 
property right.  Protection and law-protected reception of intellectual property such as 
copyrights, patents, petty patents, trademarks, lay-out designs of integrated circuits, 
trade secrets, plants, geographical indications as well as quality and other kinds of 
intellectual property.   Interesting case studies. 
 
90040004 การปกครองทองถ่ินไทย     3 (3-0-6) 
  THAI LOCAL GOVERNMENT 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
 หลักการทั่วไปในการจัดการปกครองประเทศ หลักและแนวความคิดในการ

ปกครองทองถิ่น ประวัติการปกครองทองถิ่นไทย การปกครองทองถิ่นของไทยในปจจุบัน 
องคการและกระบวนการปกครองทองถิ่น ปญหาและอุปสรรคตางๆของการปกครองทองถิ่น
ไทย รวมทั้งแนวโนมการพัฒนาและปรับปรุงการปกครองทองถิ่นไทย 
  General principles of government.  Principles and viewpoints of local 
administration.  History of Thai local government.  Current Thai local government.  
Organization and processes of local government.  Problems and obstacles of Thai local 
government.  Development trends of Thai local government and reform efforts. 
 
90040005 สังคมและวฒันธรรมไทย     3 (3-0-6)
  THAI SOCIETY AND CULTURE 
  รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

 PREREQUISITE   : NONE 
  พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ลักษณะพื้นฐานของสังคมและแบบแผน
วัฒนธรรม และการพัฒนาของวัฒนธรรมไทยที่สัมพันธกับสังคม  
  Development of Thai culture.  Fundamental characteristics of society and 
cultural patterns.  Thai socio-cultural development. 
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คําอธิบายรหัสวิชา 
 

  เพ่ือใหรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เกิดความสะดวกในการจัดการและ
เพ่ือใหสอดคลองตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จําแนกเพียง 4 กลุม
วิชา  คือ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร และ
กลุมวิชาสังคมศาสตร โดยไมมีสาขาวิชายอย  
  ประกอบกับทีส่ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดมีการ
ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป โดยที่ประชุมสภาวิชาการไดใหความเห็นชอบ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแลว รวมทั้งสิ้น 28 รายวิชา เปนรายวิชาใหม 4 รายวิชา และ
รายวิชาเดิม 24 รายวิชา และในรายวชิาเดิมนั้นมีบางรายวิชาที่ปรับปรุงรายละเอียดวิชา เชน 
คําอธิบายรายวิชา หรือเปลี่ยนชื่อวชิา หรือยายกลุมวิชา ซึ่งรายวชิาใหม และรายวิชาที่มียาย
กลุมวิชาจะตองมีการออกรหัสรายวิชาใหมดวยเชนกัน  
  ที่ประชุมสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้ง
ที่ 4/2552 เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 จึงมีมติดังนี้ 
 ใหความเห็นชอบการกําหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในรปูแบบใหม โดย
ใหเริ่มใชกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 28 รายวชิา โดยใหดําเนินการดังนี้ 
  1. มอบสํานักบริหารวิชาการทําตารางเปรียบเทียบรหัสวิชาเดิมกับรหัสวิชาใหม 
  2. หลักสูตรที่มีการเปดสอนในปจจุบันใหใชรหัสวิชาเดิมไปกอนจนกวาจะมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
  3. หลักสูตรที่เปนหลักสูตรใหม/ ปรับปรุงหลังจากมตินี้ใหใชรหัสวิชาใหม 
 
 ทั้งน้ีรหัสวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปกําหนดไวดังนี้ 
ตําแหนงที่ 1 - 2  รหัสประจําหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กําหนด 90 
ตําแหนงที่ 3 - 4 รหัสประจํากลุมวิชา กําหนด 01 - 04 
ตําแหนงที่ 5 - 8 ลําดับที่ของรายวชิา กําหนด 0001 เปนตนไป 
 

9 0 01 - 04 0001 เปนตนไป 
รหัสประจําหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป รหัสประจํากลุมวิชา 

01 = กลุมวชิาวทิยาศาสตรกบัคณิตศาสตร 
02 = กลุมวชิาภาษา 
03 = กลุมวชิามนษุยศาสตร 
04 = กลุมวชิาสงัคมศาสตร 

ลําดับที่ของรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ฉบับ พ.ศ.2552 และ ฉบับ พ.ศ.2551 

 

รหัสวิชา 
ฉบับ  

พ.ศ.2552 

รหัสวิชา 
ฉบับ  

พ.ศ.2551 

 
ชื่อวิชา 

 

จํานวน 
หนวยกิต 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
90010001 90102003 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

COMPUTERS AND PROGRAMMING 
3 (2-2-5) 

90010002 90104003 สุขภาพและโภชนาการ 
HEALTH AND NUTRITION 

3 (3-0-6) 

90010003 90108001 พลังงานทดแทน 
ALTERNATIVE ENERGY 

3 (3-0-6) 

90010004 - สิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES CONSERVATION 

3 (3-0-6) 

90010005 - การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย 
THAI SOCIO - GEOGRAPHIC DESIGN 

3 (3-0-6) 

90010006 - คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวติประจําวัน 
MATHEMATICS AND COMPUTER FOR DAILY LIFE 

3 (3-0-6) 

กลุมวิชาภาษา 
90020001 90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

FOUNDATION ENGLISH 1 
3 (3-0-6) 

 
90020002 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

FOUNDATION ENGLISH 2 
3 (3-0-6) 

 
90020003 90201012 การพัฒนาทักษะการอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 

DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
3 (3-0-6) 

 
90020004 90201026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ENGLISH FOR COMMUNICATION 
3 (3-0-6) 

 
90020005 90202002 การใชภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 

THAI USAGE FOR COMMUNICATION 
3 (3-0-6) 

 
90020006 90202003 การใชภาษาไทย 

THAI USAGE 
3 (3-0-6) 

 
90020007 90304004 การเขียนรายงานทางวิชาการ 

REPORT WRITING 
3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา 
ฉบับ 

พ.ศ.2552 

รหัสวิชา 
ฉบับ  

พ.ศ.2551 

 
ชื่อวิชา 

 

จํานวน 
หนวยกิต 

กลุมวิชามนษุยศาสตร 
90030001 90301005 การคิดเชิงวิทยาศาสตร 

SCIENTIFIC THINKING 
3 (3-0-6) 

 
90030002 90301007 จริยศาสตรและสุนทรียศาสตร 

ETHICS AND AESTHETICS 
3 (3-0-6) 

 
90030003 90302003 มนุษยสัมพันธ 

HUMAN RELATIONS 
3 (3-0-6) 

 
90030004 90302004 การพัฒนาบุคลิกภาพและสขุภาพจิต 

PERSONALITY DEVELOPMENT AND MENTAL HYGIENE 
3 (3-0-6) 

 
90030005 90303001 พลศึกษา 

PHYSICAL EDUCATION 
1 (0-3-2) 

 
90030006 90304001 การใชหองสมุดและสารนิเทศ 

LIBRARY USAGE AND INFORMATION SOURCES 
3 (3-0-6) 

 
90030007 90305001 อารยธรรมไทย 

THAI CIVILIZATION 
3 (3-0-6) 

 
90030008 90305002 มรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว 

THAI HERITAGE FOR TOURISM 
3 (3-0-6) 

 
90030009 90305003 เหตุการณโลกปจจุบัน 

THE WORLD TODAY 
3 (3-0-6) 

 
90030010 90305006 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

HUMAN AND ENVIRONMENT 
3 (3-0-6) 

 
กลุมวิชาสงัคมศาสตร 
90040001 90401003 เศรษฐกิจกับวถิีชีวติ 

ECONOMY AND WAYS OF LIVING 
3 (3-0-6) 

 
90040002 90402001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายไทย 

INTRODUCTION TO THAI LAWS 
3 (3-0-6) 

 
90040003 90402002 ทรัพยสินทางปญญาไทย 

THAI INTELLECTUAL PROPERTY 
3 (3-0-6) 

 
90040004 90403004 การปกครองทองถิ่นไทย 

THAI LOCAL GOVERNMENT 
3 (3-0-6) 

 
90040005 - สังคมและวัฒนธรรมไทย 

THAI SOCIETY AND CULTURE 
3 (3-0-6) 

 




