รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
: Doctor of Philosophy Program in Engineering

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์ )
ชื่ อย่ อ ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม Doctor of Philosophy ( Engineering )
ชื่ อย่ อ Ph.D. ( Engineering )
3. วิชาเอก
-ไม่ ม-ี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แผนการศึกษา แบบ 1.1 48
หน่ วยกิต
แผนการศึกษา แบบ 2.1 48
หน่ วยกิต
แผนการศึกษา แบบ 2.2 72
หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ศึกษา 3 ปี
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 2.2 ศึกษา 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2554
เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ เผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี
การศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
วิศวกร วิศวกรทีป่ รึกษาโครงการ นักวิจยั นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญหรื อประกอบอาชีพอิสระด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรม
อุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่ องกล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทีพ่ จิ ารณาในการวางแผนหลักสู ตรเป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่กล่ าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่ างก้ าวกระโดด รวมถึงความก้ าวหน้ า
อย่ างรวมเร็วของอุตสาหกรรมในประเทศก่ อให้ เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคาม ทางด้ านเศรษฐกิจและ
สังคม จึงจาเป็ นต้ องเตรียมพร้ อมให้ ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว โดยจะต้ องมีการบริหารจัดการองค์ กรความรู้ อย่ าง
เป็ นระบบ ทั้งการพัฒนาหรื อสร้ างองค์ ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาผสมผสานร่ วมกับจุดแข็งใน
สั งคมไทย ประกอบกับเป้ าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้ง
เป้ าหมายยุทธ์ ศาสตร์ ของกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับวิศวกรรมศาสตร์ ของประเทศไทย ที่เน้ นการพัฒนาทางด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งต้ องใช้ บุคลากรเฉพาะสาขาทีม่ คี ุณภาพเป็ นจานวนมาก
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ทีพ่ จิ ารณาในการวางแผนหลักสู ตรนั้นได้ คานึงถึงการเปลีย่ นแปลง
ด้ านสั งคมยุคพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่ างรวดเร็ว ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรมเป็ น
อย่ างมาก ทั้งนีจ้ าเป็ นจะต้ องใช้ วิศวกรหลากสาขาจานวนมาก ที่มีความเป็ นมื ออาชี พ มีความเข้ าใจในผลกร ะทบทาง
สั งคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ที่จะช่ วยชี้น าและขับเคลื่ อนให้ การเปลี่ย นแปลงนี้เป็ นไปในรู ปแบบที่
สอดคล้ องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตร จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสู ตรในเชิ งรุ กที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์
จาเป็ นต้ องมีความพร้ อมที่จะปฏิบัติงานได้ ทันที และมีศักยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงานทั้งด้ าน

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้ าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต่อสั งคม โดยต้ องปฏิบัติตน
อย่ างมื ออาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยด้ านมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศใน
เทคโนโลยีและการวิจยั และการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่ม่ ุงสู่ ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ เนื่ องจากมีผลต่ อทัศนคติของนักศึ กษา และมีผลต่ อบรรยากาศการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสู ตรจึงต้ อง
เน้ นและส่ งเสริมแนวทางเพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอื่ นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/คณะ/
ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
นักศึกษาในหลักสู ตรแผนการศึกษา แบบ 2.2 สามารถเลือกลงเรียนรายวิชาในหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาที่
เปิ ดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ไม่ เกิน 12 หน่ วยกิต
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
-ไม่ ม-ี
12.3 การบริหารจัดการ
บริ หารจัดการโดยภาควิชาและโครงการที่เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต โดยนักศึ กษาที่ประสงค์ จะลงเรี ยน
รายวิชาในหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิตจะต้ องปฏิบัติตามระเบียบของภาควิชาหรื อโครงการที่เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับ
มหาบัณฑิตทีน่ ักศึกษาลงเรียนรายวิชา

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ในปัจจุบันประเทศไทยกาลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางสาขาต่ างๆ เพื่ อ
เพิ่มความสามารถในการแข่ งขันของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะปั ญหาการขาดแคลนบุ คลากรทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทปี่ ระเทศไทยกาลังประสบในขณะนีค้ ือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถที่จะเป็ นผู้นาทางเทคโนโลยี
จานวนมากเพื่ อที่จะสร้ างและผลักดันเทคโนโลยีที่ประเทศต้ องการ เหตุผลหนึ่งของการขาดแคลนบุ คลากรดังกล่ าวเนื่ องจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศยังไม่ สามารถผลิ ตบุคลากรในระดับปริ ญญาเอกซึ่ งเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ าวได้ อย่ างเพียงพอตาม
ความต้ องการ และการสนับสนุนผู้มีศักยภาพเพื่ อศึ กษาในระดับปริญญาเอกในต่ างประเทศต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายสู งทาให้ ปริ มาณของ
นักวิจยั และพัฒนาทีเ่ ป็ นผู้นาทางด้ านเทคโนโลยีในสาขาต่ างๆ มีจานวนน้ อย
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและงานวิ จั ย ทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ จนเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล ได้ พจิ ารณาว่ าการผลิตบุคลากรทีม่ ที กั ษะทางการวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีจะเป็ นการกระตุ้นและส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒนากาลังคนและกิจกรรมงานวิจัยอย่ างต่ อเนื่ องจะเป็ นพื้นฐานสาคัญใน
การพัฒนาประเทศต่ อไป คณะได้ เสนอการผลิตผู้นาทางด้ านเทคโนโลยีดังกล่ าวผ่ านหลักสู ตรระดับปริญญาเอกในสาขาที่คณะมี
ความพร้ อมได้ แก่ สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรม อุตสาหการ และ
วิศวกรรมเครื่ องกล โดยนอกจากการใช้ ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ ว นักศึกษาหรื อนักวิจัยยังสามารถทาความ

ร่ วมมือทางการวิจยั กับหน่ วยงานวิจยั ของภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมต่ างๆ จานวนมากที่อยู่ในบริเวณใกล้ เคียง สิ่ งแวดล้ อมทาง
วิชาการเหล่ านี้จะเกื้อหนุ นให้ นักศึ กษาระดับปริ ญญาเอกสามารถพัฒนาความรู้ เชิ งวิชาการและวิจัยเข้ าสู่ ระดับสากล โดยที่ใน
ขณะเดียวกันยังสามารถนาองค์ ความรู้ น้ันมาประยุกต์ ใช้ กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีในระดับสู งได้ จริ ง
นอกจากนีห้ ลักสู ตรและแนวทางการวิจัยของคณะยังเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาสามารถเสาะหาความรู้ และทาวิจัยเชิ งสหวิทยาการใน
สาขาต่ างๆ ทางวิศวกรรมศาสตร์ อกี ด้ วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่เป็ นผู้นาทางเทคโนโลยี ที่สามารถทาการวิจัยระดับสู งและกาหนดแนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีให้ แก่ หน่ วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนได้ อย่ างมีคุณภาพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาผลงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับสู งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
แข่ งขันของประเทศ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการแก้ ปัญหาและปรับปรุงอุตสาหกรรมต่ างๆ ในประเทศ
3) )
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ส ามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ และความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการและวิจั ย ในสาขาต่ า งๆ ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.2.1 สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1) เป็ นผู้ ที่ส าเร็ จ การศึ ก ษาวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต (วศ.ม.) หรื อ วิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วท.ม.) หรื อ
สาขาวิชา อื่ นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ
2) มีค่าระดับฉลีย่ สะสมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 3.50 จาก 4.00 ผู้ทไี่ ด้ ค่าระดับฉลีย่ สะสม ตา่ กว่ า 3.50 ในระดับ
ปริญญาโท จะต้ องมีผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ เช่ น บทความในวารสารทางวิชาการ หรื อ บทความในที่
ประชุมวิชาการ ทีม่ คี ณะกรรมการกลัน่ กรอง ในระดับประเทศหรื อระดับนานาชาติ
2.2.2 สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1) เป็ นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรื อ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรื อ สาขาวิชา อื่นๆ ที่
เกีย่ วข้ อง ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ จากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) ผลการเรียนดีอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรื อมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.25 หรื อเทียบเท่ า
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบสอบสัมภาษณ์ และ/หรื อ สอบข้ อเขียนโดยจะประกาศให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GETหรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบ ต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาทีส่ มัครเข้ าศึกษาในหลักสู ตรส่ วนใหญ่ ขาดประสบการณ์ ในการศึกษาค้ นคว้ า การทาวิจยั และการนาเสนอ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา คือ ทาการสอนระเบียบวิธีวจิ ยั
และวิธีการศึกษาค้ นคว้ าทางด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ ในหมวดต่ างๆ และจัดกิจกรรมสัมมนาให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมศาสตร์
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
แผนการศึกษาแบบ 1.1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์
48
หน่ วยกิต
แผนการ
ศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
48
หน่ วยกิต
แผนการศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ 72 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร ดังนี้
- นักศึกษาที่ศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2.2 (สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี )ต้ องใช้ เวลาการศึ กษาอย่ างน้ อย 8
ภาคการศึ กษาปกติ (4 ปี การศึ กษา) อย่ างมากไม่ เกิน 16 ภาคการศึ กษาปกติ (8 ปี การศึ กษา) นับตั้งแต่ วันขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาทีศ่ ึกษาแผนการศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 (สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) ต้ องใช้ เวลาการศึกษาอย่ าง
น้ อย 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี การศึกษา) อย่ างมากไม่ เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ (6 ปี การศึกษา) นับตั้งแต่ ขึน้
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
3.1.2 หลักสู ตรแบ่ งออกเป็ น 6 หมวดวิชา คือ
- หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี
- หมวดวิชาวิศวกรรมโยธา
- หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
- หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
การเลือกศึกษารายวิชาต่ างๆ ในแต่ ละหมวดให้ เป็ นไปตามดุลยพินจิ ของอาจารย์ ทปี่ รึกษา หรื อ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ หรื อ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3.1.3 การศึกษาวิชาพืน้ ความรู้
นักศึกษาทีไ่ ม่ มพี ื้นความรู้ ในหมวดวิชาเลือก หรื อมีความรู้ไม่ เพียงพอทีจ่ ะศึกษารายวิชาบรรยายในหลักสู ตรและ
ทาวิทยานิพนธ์ ในสาขาทีส่ นใจ อาจต้ องศึกษาบางรายวิชาในระดับปริญญาตรีหรื อระดับปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ ใน
หมวดทีจ่ าเป็ นต่ อการศึกษาและทาวิจยั ในระดับปริญญาเอก
ทั้งนีใ้ ห้ ขนึ้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
หรื อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยทีไ่ ม่ ถือว่ าเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสู ตรนี้
3.1.4 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.4.1 แบบ 1.1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
48
หน่ วยกิต
3.1.4.2 แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ (สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
1) หมวดวิชาบังคับ
3
หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต

3.1.4.3 แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ (สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
1) หมวดวิชาบังคับ
3
หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
21
หน่ วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
48
หน่ วยกิต
3.1.5 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
วศ.
หมายถึง
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ET
หมายถึง
Engineering and Technology
วค.
AE

หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering

วย
CE

หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมโยธา
หมายถึง
Civil Engineering

วพ.
CN

หมายถึง
หมายถึง

วฟ.
LE

หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
หมายถึง
Electrical Engineering

วอ
IE

หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering

หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering

วก
หมายถึง
หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
ME
หมายถึง
Mechanical Engineering
เลขหลักหน่ วย (ระบุรายละเอียดตามลักษณะของแต่ ละหลักสู ตร)
เลข 0
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 1-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ (ระบุรายละเอียดตามลักษณะของแต่ ละหลักสู ตร)
เลข 0-9
หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเลือก
เลขหลักร้ อย
เลข 8-9
หมายถึง รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก
เลข 900
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

3.1.5.1 วิชาบังคับ (แผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)

วศ 810 วิธีวจิ ยั
ET810 Research Methodology
วศ 820 สัมมนาทางวิศวกรรมศาสตร์
1 (1-0-3)
ET820 Research Seminar in Engineering
3.1.5.2 วิชาเลือก
1) แผนการศึกษาแบบ 2.1 ศึกษาวิชาเลือก 9 หน่ วยกิต โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
เลือกศึกษารายวิชา จานวน 9 หน่ วยกิต จาก 6 หมวดวิชา คือหมวดวิชาวิศวกรรมเคมี หมวดวิชา
วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมคอมพิว เตอร์ หมวดวิชาวิศ วกรรมไฟฟ้ า หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรื อหมวดวิช า
วิศวกรรมเครื่ องกลหรื อตามดุลยพินิจของอาจารย์ ทปี่ รึกษาหรื อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรื อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2) แผนการศึกษาแบบ 2.2 ศึกษาวิชาเลือก 21 หน่ วยกิต โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
1.1) เลื อกศึ กษารายวิชา จานวน 9 หน่ วยกิต จาก 6 หมวดวิชา คื อหมวดวิชาวิศวกรรมเคมี
หมวดวิชาวิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรื อหมวด
วิช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลหรื อ ตามดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหรื อ คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
1.2) เลือกศึกษารายวิชา จานวน 12 หน่ วยกิต ในหลักสู ตรระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชาที่เปิ ด
สอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อ เลือกศึกษารายวิชาจาก 6 หมวดวิชา 12 หน่ วยกิต ตามดุลยพินิจ
ของอาจารย์ ทปี่ รึกษาหรื อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรื อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน การเผาไหม้
วค.811
สมดุลสถานะ
3 (3-0-9)
AE811
Phase Equilibria
วค.812
อุณหพลศาสตร์ เชิงสถิติ
3 (3-0-9)
AE812
Statistical Thermodynamics
วค.819
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านเชื้อเพลิงและการเผาไหม้
3 (3-0-9)
AE819
Selected Topics in Fuel and Combustion
กลุ่มวิชาปรากฏการณ์ ถ่ายโอนและกระบวนการแยก
วค.821
ปรากฏการณ์ การถ่ ายโอนขั้นสู ง
3 (3-0-9)
AE821
Advanced Transport Phenomena
วค.822
จลศาสตร์ ของไหลขั้นสู ง
3 (3-0-9)
AE822
Advanced Fluid Dynamics

วค.829
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการถ่ ายโอนและกระบวนการแยก
3 (3-0-9)
AE829
Selected Topics in Transport and Separation Processes
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฏิกริ ิยาเคมีและปิ โตรเคมี
วค.831
จลนพลศาสตร์ เคมีและการวิเคราะห์ เครื่ องปฏิกรณ์ เคมีข้นั สู ง
3 (3-0-9)
AE831
Advanced Chemical Kinetics and Reactor Analysis
วค.832
จลนพลศาสตร์ เคมีเชิงสถิติ
3 (3-0-9)
AE832
Statistical Chemical Kinetics
วค.833
ตัวเร่ งปฏิกริ ิยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
AE 833
Industrail Catalysis
วค.834
เคมีไฮโดรคาร์ บอน
3 (3-0-9)
AE834
Hydrocarbon Chemistry
วค.839
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านปฏิกริ ิยาเคมีและปิ โตรเคมี
3 (3-0-9)
AE839
Selected Topics in Chemical Reaction engineering and Petrochemical Industry
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และการควบคุมระบบ
วค.842
วิธีการคานวณทางวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-9)
AE842
Computational Methods in Chemical Engineering
วค.843
การหาค่ าเหมาะสมทีส่ ุ ดของกระบวนการ
3 (3-0-9)
AE843
Process Optimisation
วค.849
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการควบคุมกระบวนการ
3 (3-0-9)
AE849
Selected Topics in Process Control
กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้ อม
วค.852
การประเมินผลกระทบและการออกแบบเชิงเศรษฐนิเวศน์
3 (3-0-9)
AE852
Life Cycle Assessment and Eco-Design
วค.853
มลพิษทางอากาศ
3 (3-0-9)
AE853
Air Pollution
วค.859
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
AE859
Selected Topics in Environmental Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ
วค.862
วิศวกรรมชีวเคมีข้นั สู ง
3 (3-0-9)
AE862
Advanced Biochemical Engineering
วค.863
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ สาหรับระบบทางชีววิทยา
3 (3-0-9)
AE863
Biological Mathematical Modeling
วค.869
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมชีวเคมีหรื อเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-9)
AE869
Selected Topics in Biochemical Engineering or Biotechnology

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวสั ดุและโพลีเมอร์
วค.872
วิศวกรรมโพลีเมอร์ ข้นั สู ง
AE872
Advanced Polymer Engineering
วค.877
วัสดุศาสตร์ ข้นั สู ง
AE877
Advanced Material Sciences
วค.879
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวัสดุศาสตร์ หรื อโพลีเมอร์
AE879
Selected Topics in Materials or Polymers
หมวดวิชาวิศวกรรมโยธา
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
วย811
วิธีการไฟไนต์ เอลิเมนต์ ในงานวิศวกรรมโครงสร้ าง
CE811
Finite Element Method in Structural Engineering
วย812
คอนกรีตอัดแรงขั้นสู ง
CE812
Advanced Prestressed Concrete
วย813
คอนกรีตเทคโนโลยีสมัยใหม่
CE813
Modern Concrete Technology
วย814
ทฤษฎีการหาค่ าเหมาะสมทีส่ ุ ดในงานวิศวกรรมโครงสร้ าง
และการประยุกต์
CE814
Theory of Structural Optimisation and Applications
วย815
การออกแบบโครงสร้ างต้ านทานแรงแผ่นดินไหว
CE815
Seismic Design of Structures
วย816
ผลของแรงลมต่ อโครงสร้ าง
CE816
Wind Effects on Structures
วย817
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมโครงสร้ าง
CE817
Selected Topics in Structural Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่ งนา้
วย821
ชลศาสตร์ นา้ ใต้ ดนิ
CE821
Groundwater Hydraulics
วย822
การวิเคราะห์ อนุกรมเวลาทางวิศวกรรมแหล่ งนา้
CE822
Analysis of Water – Resources Time Series
วย823
การวิเคราะห์ ความถี่แบบลุ่มนา้ รวมด้ วยโมเมนต์ เชิงเส้ น
CE823
Regional Frequency Analysis with L Moments
วย824
แบบจาลองทางชลศาสตร์
CE824
Hydraulic Models
วย825
แบบจาลองการพยากรณ์ ฝน
CE825
Rainfall Forecast Model

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วย826
CE826
วย827

ภัยพิบัตทิ างนา้ และการบริหารจัดการทรัพยากรนา้
3 (3-0-9)
Flood and Drought Diaster and Water Resource Management
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-9)
ของภูมอิ ากาศทีม่ ตี ่ อการบริหารจัดการทรัพยากรนา้
CE827
Selected Topics in Impact of Climate Change on Water Resources Management
วย828
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านนโยบายการบริหารจัดการ
3 (3-0-9)
ทรัพยากรนา้ อย่ างยัง่ ยืน
CE828
Selected Topics in Sustainable Water Resources Management Policy
วย829
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมแหล่ งนา้
3 (3-0-9)
CE829
Selected Topics in Water Resources Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วย831
กระบวนการบาบัดนา้ เสียขั้นสู ง
3 (3-0-9)
CE831
Advanced Wastewater Treatment Processes
วย832
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
CE832
Selected Topics in Environmental Engineering
วย833
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-9)
ของภูมอิ ากาศทีม่ ตี ่ อสิ่งแวดล้ อม
CE833
Selected Topics in Impact of Climate Change on Environment
วย834
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการออกแบบทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
ให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
CE834
Selected Topics in Environmental Friendly Design in Engineering
วย835
การออกแบบและควบคุมมลพิษอากาศ
3 (3-0-9)
CE835
Air Pollution Control and Design
วย836
วิศวกรรมการจัดการมลพิษแบบองค์ รวม
3(3-0-9)
CE836
Integrated Pollution Control Management
กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้ อม
วย841
การนาพาของสารปนเปื้ อนในนา้ ใต้ ดนิ
3 (3-0-9)
CE841
Groundwater Contaminant Transport
วย842
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
CE842
Selected Topics in Geoenvironmental Engineering
วย843
วิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
CE843
Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
วย844
นา้ ใต้ ดนิ และการเคลื่อนทีข่ องสารปนเปื้ อน
3 (3-0-9)
CE844
Groundwater and Contaminant Transport
วย845
การกาจัดและบรรเทาของเสียในที่
3 (3-0-9)
CE845
In-Situ Waste Site Remediation

วย846
การออกแบบระบบกาจัดของเสีย
CE846
Waste Contaminant System Design
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ ง
วย851
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมขนส่ ง
CE851
Selected Topics in Transportation Engineering
วย854
การจัดการและควบคุมการจราจรในเมือง
CE854
Urban Traffic Operation and Control
วย855
วิธีการวางผังการขนส่ งในเมือง
CE855
Urban Transportation Planning Methods
วย856
ทฤษฎีการไหลของการจราจร
CE856
Traffic Flow Theory
วย857
ระบบขนส่ งอัจฉริยะ
CE857
Intelligent Transportation Systems
วย858
การประเมินผลกระทบของการจราจร
CE858
Traffic Impact Assessment
วย859
การวิเคราะห์ ขีดจากัดการรับปริมาณการจราจรของถนน
CE859
Highway Capacity Analysis
กลุ่มวิชาบริหารการก่ อสร้ าง
วย861
ระบบจัดการและวางแผนงานก่ อสร้ างในงานวิศวกรรมโยธา
CE861
Management Systecns and Construction Planning in Civil Engineering
วย862
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านบริหารการก่ อสร้ าง
CE862
Selected Topics in Construction Management
วย863
กรวิเคราะห์ เชิงปริมาณในงานก่ อสร้ าง
CE863
Quantitative Analysis in Construction
วย864
การวางแผน และการควบคุมต้ นทุนในงานก่ อสร้ าง
CE864
Cost Planning and Control in Construction
วย865
การสร้ างแบบจาลองและการจาลองสถานการณ์ กระบวนการก่ อสร้ าง
CE865
Construction-Process Modeling and Simulation
วย866
การจัดการความเสี่ยงในโครงการก่ อสร้ าง
CE866
Risk Managent in Construction Project
วย867
กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่ อสร้ างและการจัดการ
CE867
Laws in Construction Engineering and Management
กลุ่มวิชาวิศวกรรมภูมสิ ารสนเทศ
วย871
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมภูมสิ ารสนเทศ
CE871
Selected Topics in GIS Engineering
วย872
เทคโนโลยีจเี อ็นเอสเอส
CE872
GNSS Technology

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วย873
CE873

วิศวกรรมจีโออินโฟเมติกส์
Geoinformatics Engineering

หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
วพ801
CN801
วพ883
CN883
วพ884
CN884
วพ885
CN885
วพ886
CN886
วพ887
CN887
วพ888
CN888
วพ889
CN889
วพ893
CN893

คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านทฤษฎีการคานวณ
Selected Topics in Theory of Computation
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านอัลกอริทมึ
Selected Topics in Algorithms
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านภาษาโปรแกรม
Selected Topics in Programming Languages
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Architecture
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย
Selected Topics in Computer Systems and Networks
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านปัญญาประดิษฐ์
Selected Topics in Artificial Intelligence
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กส์
Selected Topics in Computer Graphics
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Engineering

หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วฟ801
คณิตศาสตร์ ข้นั สู งทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
LE801
Advanced Electrical Engineering Mathematics
วฟ802
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขประยุกต์
LE802
Applied Numerical Analysis
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วฟ811
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
LE811
Selected Topics in Electronic Engineering

3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการประมวลสัญญาณ
วฟ831
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านระบบโทรคมนาคม
LE831
Selected Topics in Communication Systems
วฟ832
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการประมวลสัญญาณ
LE832
Selected Topics in Signal Processing
วฟ833
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการประมวลผลภาพ
LE833
Selected Topics in Image Processing
วฟ834
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านทฤษฎีข่าวสาร
LE834
Selected Topics in Information Theory
วฟ835
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการวิเคราะห์ ข้อมูลหลายตัวแปร
LE835
Selected Topics in Multivariate Data Analysis
วฟ836
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการประมวลผลสัญญาณเชิงสถิต
LE836
Selected Topics in Statistical Signal Processing
วฟ837
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการรู้ จารู ปแบบ
LE837
Selected Topics in Pattern Recogntion
วฟ838
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านโครงข่ ายประสาทและระบบฟัซซี่
LE838
Selected Topics in Neural Networks and Fuzzy Systems
กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
วฟ841
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมระบบควบคุม
LE841
Selected Topics in Control Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
วฟ861
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ ากาลังขั้นสู ง
LE862
Selected Topics in Advanced Power System
วฟ862
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในระบบไฟฟ้ ากาลัง
LE862
Selected Topics in Computer Application for Power System
วฟ863
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านนโยบายพลังงานและการกากับดูแลกิจการไฟฟ้ า
LE863
Selected Topics in Electric Energy Policy and Electricity Regulation
วฟ864
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ระบบไฟฟ้ า
LE864
Selected Topics in Power System Economics
วฟ865
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านระบบจาหน่ ายและการบริการไฟฟ้ า
LE865
Selected Topics in distribution system and Electricity Services
วฟ866
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านเทคโนโลยีโครงข่ ายไฟฟ้ าอัจฉริยะ
LE866
Selected Topics in Smart Grid Technology
วฟ867
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า
LE867
Selected Topics in Renewable Energy for Electric Power Generation
วฟ868
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าขั้นสู ง
LE868
Selected Topics in Advanced Electric Energy Business

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วฟ869
LE869

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการวางแผนและลงทุนระบบไฟฟ้ า
Selected Topics in Planning and Investment of Power System

หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
กลุ่มวิชาการผลิตและวัสดุศาสตร์
วอ812
วิศวกรรมการผลิตขั้นสู ง
IE812
Advanced Manufacturing Engineering
วอ813
การแตกหักของวัสดุทางวิศวกรรม
IE813
Fracture of Engineering Materials
วอ814
วัสดุโพลิเมอร์ ข้นั สู ง
IE814
Advanced Polymeric Materials
วอ815
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้นั สู ง
IE815
Advanced Product Design and Development
วอ816
กระบวนการทางการยศาสตร์ และการประยุกต์ ข้นั สู ง
IE816
Advanced Ergonomics Implementation and Process
วอ817
การวิเคราะห์ และลักษณะของวัสดุระดับนาโน
IE817
Analysis and Characterization in Nano-Materials
วอ818
วิศวกรรมวัฎจักรชีวติ
IE818
Life cycle engineering
วอ881
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการผลิตและวัสดุข้นั สู ง
IE881
Selected Topics in Manufacturing and Materials
กลุ่มวิชาการจัดการ
วอ851
การหาค่ าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดชนิดต่ อเนื่อง
IE851
Continuous Optimisation
วอ852
วิศวกรรมระบบการจัดการ
IE852
Management Systems Engineering
วอ853
เทคโนโลยีการตัดสินใจ
IE853
Decision Making Technology
วอ854
เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรมเชิงวิเคราะห์ ข้นั สู ง
IE854
Advanced Engineering Economic Analysis
วอ855
การจัดการต้ นทุนสาหรับอุตสาหกรรมการผลิต
IE855
Cost Management for Manufacturing Industries
วอ856
การศึกษาการดาเนินงานสาหรับการจัดการการผลิต
IE856
Operations Research in Production Control

3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3(3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วอ857
วิศวกรรมความน่ าเชื่ อถือ
IE857
Reliability Engineering
วอ858
การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
IE858
Managing Technology and Innovation
วอ859
กลยุทธ์ การผลิตเพื่อความสามารถในการแข่ งขัน
IE859
Competitive Manufacturing Strategy
วอ861
พัซซี่เซตและพัซซี่เทคนิค
IE861
Fuzzy sets and fuzzy techniques
วอ862
ระบบประกันคุณภาพขั้นสู ง
IE862
Advance Quality Assurance
วอ863
การจัดการโซ่ คุณค่ าและโลจิสติกส์
IE863
Value Chain and Logistic Management
วอ891
หัวข้ อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
IE891 Selected Topics in Engineering Management
หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วก811
คณิตศาสตร์ ข้นั สู งสาหรับวิศวกรรมเครื่ องกล
ME811 Advanced Mathematics for Mechanical Engineering
วก812
การประยุกต์ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในทางวิศวกรรม
ME812 Applied Numerical Methods in Engineering
กลุ่มวิชาความร้ อน และของไหล
วก821
ทฤษฎีการพาความร้ อน
ME821 Theory of Heat Convection
วก822
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับการถ่ ายเทความร้ อนขั้นสู ง
ME822 Advanced Numerical Heat Transfer
วก823
การถ่ ายเทความร้ อนและมวลในวัสดุพรุนขั้นสู ง
ME823 Advanced Heat and Mass Transfer in Porous Media
วก824
การไหลปั่นป่ วน
ME824 Turbulent Flow
วก825
พลศาสตร์ ของการไหลหนืด
ME825 Dynamics of Viscous Flow
วก826
เธอร์ โมไดนามิกส์ ข้นั สู งและการประยุกต์
ME826 Advanced Thermodynamics and Applications

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วก827
ME827
วก828
ME 828
วก829
ME 829
วก831
ME 831

การเผาไหม้ แบบปั่นป่ วน
Turbulent Combustion
การคานวณประยุกต์ ด้านพลศาสตร์ ของไหล
Applied Computational Fluid Dynamics
การทาความร้ อนด้ วยไมโครเวฟ
Microwave Heating
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านความร้ อนและของไหล
Selected Topic in Thermal and Fluids

กลุ่มวิชาออกแบบ พลศาสตร์ การควบคุม และกลศาสตร์ ของแข็ง
วก861
เทคโนโลยีการออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตด้ วยคอมพิวเตอร์
ME 861 Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing Technologies
วก862
การจาลองแบบด้ านวิศวกรรมเกษตรขั้นสู ง
ME 862 Advanced Agricultural Engineering Simulation
วก863
ทฤษฎีของความยืดหยุ่นขั้นสู ง
ME 863 Advanced Theory of Elasticity
วก864
การประยุกต์ ทฤษฎีของแผ่นบางและแผ่นเปลือก
ME 864 Applied Theory of Plate and Shell
วก865
การวิเคราะห์ ความเค้ นเนื่องจากความร้ อนและการประยุกต์
ME 865 Thermal Stress Analysis and Applications
วก866
ทฤษฎีของพลาสติกซิตแี้ ละการประยุกต์
ME 866 Theory of Plasticity and Applications
วก867
กลศาสตร์ การแตกหักขั้นสู ง
ME 867 Advanced Fracture Mechanics
วก868
การล้ าขั้นสู ง
ME 868 Advanced Fatigue
วก869
การประยุกต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์
ME 869 Applied Finite Element Method
วก871
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสู งและการประยุกต์
ME 871 Advanced Mechanical Vibration and Applications
วก872
การควบคุมอัตโนมัตขิ ้นั สู งและการหาสมการ
ทางคณิตศาสตร์ ของระบบ
ME 872 Advanced Automatic Control and System Identification
วก873
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการออกแบบ พลศาสตร์ การควบคุม
และกลศาสตร์ ของแข็ง
ME 873 Selected Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3.1.5.3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
วศ. 900 วิทยานิพนธ์
ET900 Dissertatio

หน่ วยกิต
36/48
3.1.6

แสดงแผนการศึกษา

ปี การศึกษาที่ 1
แบบ 1.1
ภาคเรียนที่ 1
วศ900 วิทยานิพนธ์

แบบ 2.1/ แบบ 2.2
8 หน่ วยกิต

รวม
สอบวัดคุณสมบัติ
ภาคเรียนที่ 2
วศ900 วิทยานิพนธ์

8 หน่ วยกิต

รวม

8 หน่ วยกิต

8 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
วศ 810 วิธีวจิ ยั
2 หน่ วยกิต
วศ 820 สัมมนาทางวิศวกรรมศาสตร์ 1 หน่ วยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต
สอบวัดคุณสมบัติ
ภาคเรียนที่ 2
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
แบบ 1.1/ แบบ2.1
ภาคเรียนที่ 1
วศ900 วิทยานิพนธ์

แบบ2.1 / แบบ 2.2
8 หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที่ 2
วศ900 วิทยานิพนธ์

8 หน่ วยกิต

รวม

8 หน่ วยกิต

8 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
วศ900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
วศ900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2)
XX xxx วิชาเลือก (แบบ 2.2)
XX xxx วิชาเลือก (แบบ 2.2)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วศ900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
วศ900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2)
XX xxx วิชาเลือก (แบบ 2.2)
XX xxx วิชาเลือก (แบบ 2.2)
รวม

9 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3
แบบ 1.1
ภาคเรียนที่ 1
วศ900 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วศ900 วิทยานิพนธ์
รวม

แบบ 2.1/ แบบ 2.2
8 หน่ วยกิต
8 หน่ วยกิต
8 หน่ วยกิต
8 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
วศ900 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วศ900 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 4
แบบ 2.2
ภาคเรียนที่ 1
วศ900 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วศ900 วิทยานิพนธ์
รวม

3.1.7
กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
วศ810
ET810

12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)

วิธีวจิ ยั
Research Methodology
หลักการของการวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถิตศิ าสตร์ สาหรับการศึกษาวิจยั และการวางแผนวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล การแปรความหมาย สรุ ปและข้ อเสนอแนะผลวิจัย และจริยธรรมในการศึกษาหรื อ
ค้ นคว้ าในคนและสั ตว์ การพิจารณาและประเมิ นความจาเป็ น ความเสี่ ยงและประโยชน์ ที่จะได้ รับ ขั้นตอนและการขอรั บความ
ยินยอมของผู้ถูกวิจัย กฎหมายข้ อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และความสาคัญของการขออนุมัติกรรมการจริยธรรมการทา
วิจยั

วศ820
ET820

สัมมนาทางวิศวกรรมศาสตร์
1 (1-0-3)
Research Seminar in Engineering
การศึ กษาหรื อค้ นคว้ างานวิจัย ทางวิศวกรรมโดยได้ รั บมอบหมายจากอาจารย์ ผู้ สอน ในระหว่ า งการศึ กษา
นักศึกษาจะต้ องทารายงาน และนาเสนอผลการศึกษาต่ อผู้เข้ าร่ วมวิชาสัมมนา
หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน การเผาไหม้
วค811
สมดุลสถานะ
3 (3-0-9)
AE811
Phase Equilibria
คุณสมบัตภิ ายใต้ สมดุลของสารบริสุทธิ์และของผสม วิธีการแบบพื้นฐานและทางสถิติทางอุณหพลศาสตร์ ใน
การคานวณหาพฤติกรรมของสารผสม อุณหพลศาสตร์ ระดับโมเลกุลสาหรับระบบที่มีปลายองค์ ประกอบ และการประยุกต์ ใช้ ใน
กระบวนการแยกสาร
วค812
AE812

อุณหพลศาสตร์ เชิงสถิติ
3 (3-0-9)
Statistical Thermodynamics
ทบทวนเนื้อหาของอุณหพลศาสตร์ การใช้ รูปแบบพลังงานศักย์ เพื่อแสดงแรงกระทาระหว่ างอนุภาคในระบบ
โครงสร้ างในสภาวะสมดุลของของไหลโดยการใช้ คอร์ รีเลชั่ นฟั งก์ ชัน การทานายคุณสมบัติทาง อุณหพลศาสตร์ ของระบบโดย
อาศัยคุณสมบัตใิ นระดับโมเลกุล ทฤษฏีสมการอินทิกรัลและการแก้ สมการ
วค819
AE819

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านเชื้อเพลิงและการเผาไหม้
3 (3-0-9)
Selected Topics in Fuel and Combustion
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านเชื้ อเพลิงและการเผาไหม้ ซึ่ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
กลุ่มวิชาปรากฏการณ์ ถ่ายโอนและกระบวนการแยก
วค821
ปรากฏการณ์ การถ่ ายโอนขั้นสู ง
3 (3-0-9)
AE821
Advanced Transport Phenomena
พื้นฐานการถ่ ายโอนมวลสารและพลังงาน การหาคาตอบของปัญหาการถ่ ายโอนระบบควบคุมซึ่งมีกระบวนการ
ถ่ ายโอนสองชนิดหรื อมากกว่ าเกิดขึน้ พร้ อมกัน การถ่ ายโอนในภาวะปรับตัวและภาวะอยู่ตวั
วค822
AE822

จลศาสตร์ ของไหลขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Fluid Dynamics
การวิเคราะห์ การไหล และการถ่ ายโอนโมเมนตัมและพลังงานกลของของไหล สมการอนุพันธ์ ของการไหล การ
ไหลศักย์ การไหลในตัวกลางพรุน ทฤษฎีช้ันขอบเรียบ และของไหลนอน-นิวโตเนียน

วค829
AE829

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการถ่ ายโอนและกระบวนการแยก
3 (3-0-9)
Selected Topics in Transport and Separation Processes
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านการถ่ ายโอนและกระบวนการ
แยก ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฏิกริ ิยาเคมีและปิ โตรเคมี
วค831
จลนพลศาสตร์ เคมีและการวิเคราะห์ เครื่ องปฏิกรณ์ เคมีข้นั สู ง
3 (3-0-9)
AE831
Advanced Chemical Kinetics and Reactor Analysis
การวิเคราะห์ จลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาเครื อข่ ายที่ซับซ้ อนโดยวิธีของ Wei-Prater และ Himmelblau-JonesBischoff จลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาการเร่ งแบบวิวิธพันธ์ และการถ่ ายโอนที่ เกิดบนตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็ง เครื่ องปฏิกรณ์ เคมี
แบบต่ างๆ การกระจายตัวของของไหลในระบบแบบไม่ อุดมคติ และเครื่ องปฏิกรณ์ แบบเบดของไหล เครื่ องปฏิกรณ์ แบบการไหล
หลายสถานะ
วค832
AE832

จลนพลศาสตร์ เคมีเชิงสถิติ
3 (3-0-9)
Statistical Chemical Kinetics
จลนพลศาสตร์ เคมีและพลศาสตร์ ข องก๊ า ซในระดับโมเลกุล ปฏิ กิริยาในวัฏ ภาคของก๊ า ซที่อุณ หภู มิสู ง เคมี
บรรยากาศ กลไกทางสถิติ ทฤษฏีทรานซิชัน ทฤษฏีการจัดกลุ่มโมเลกุล ทฤษฏีกลุ่ม และปฏิกริ ิยาทีม่ ผี ลจากความดัน
วค833
AE833

ตัวเร่ งปฏิกริ ิยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Industrail Catalysis
ตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ และวิวิทธพันธ์ สาหรั บกระบวนเคมีเพื่ องานทางปิ โตรเคมีและสิ่ งแวดล้ อม การ
ออกแบบ การเตรียม การวิเคราะห์ คุณลักษณะของวัสดุ และการประเมินทางจลนพลศาสตร์ จุลภาพของปฏิกริ ิยาเคมีววิ ทิ ธพันธ์ และ
การประเมินทิศทางการเกิดปฏิกิริยาบนตัว เร่ งปฏิกิริยา การทดสอบตรวจวัดคุณสมบัติของตัวเร่ งปฏิกิริยา ตัวอย่ างทางภาคปฏิบัติ
ของตัวเร่ งทีใ่ ช้ ในอุตสาหกรรม
วค834
AE834

เคมีไฮโดรคาร์ บอน
3 (3-0-9)
Hydrocarbon Chemistry
ความเข้ าใจทางเคมีและปฏิกิริยาการเปลี่ยนรู ปของสารเคมีกลุ่มของอัลเคน ไดอีนอะเซทิลีน และอะโรมาติกส์
โดยเน้ นรายละเอียดของพฤติกรรมและคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ และเทอร์ โมไดนามิกส์ ในการกาหนดผลลัพธ์ ของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ สามารถประยุกต์ ได้ กบั งานอุตสาสหกรรม
วค839
AE839

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านปฏิกริ ิยาเคมีและปิ โตรเคมี
3 (3-0-9)
Selected Topics in Chemical Reaction engineering and Petrochemical Industry
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและปิ
โครเคมี ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และการควบคุมระบบ
วค842
วิธีการคานวณทางวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-9)
AE842
Computational Methods in Chemical Engineering
การประยุกต์ ใช้ วิธีผลต่ างอันตะ และการประเมินเชิงวิเคราะห์ เพื่ อแก้ ปัญหาปรากฏการณ์ การนาพาและอุณ
หพลศาสตร์ และการไหลของสองวัฏภาค การหาคาตอบแบบลองผิดลองถูกของสมการพีชคณิต ปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้ นที่ไม่ เป็ น
เส้ นตรง และปัญหาขอบเขตของสมการอนุพันธ์ แบบธรรมดา การเขียนสู ตรและการหาคาตอบเชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ์ ย่อย
แบบพาราโบลิก อิลปิ ติก และไฮเพอร์ โบลิก ลักษณะ การหาสู ตรและหาคาตอบเชิงตัวเลขของสมการอินทิกรัล
วค843
AE843

การหาค่ าเหมาะสมทีส่ ุ ดของกระบวนการ
3 (3-0-9)
Process Optimisation
การหาค่ าเหมาะสมทีส่ ุ ดของกระบวนการเคมีด้านการออกแบบ การดาเนินการและการควบคุมการสร้ างออป เจก
ทีฟฟั งก์ ชัน การหาค่ าดีที่สุดของฟั งก์ ชันที่ไม่ มีเงื่อนไขบังคับ การหาค่ าดีที่สุดของปัญหาที่มีเงื่อนไขบังคับ วิธีการแก้ ปัญหาโดยใช้
โปรแกรมเชิงเส้ น และไม่ ใช่ เชิงเส้ น
วค849
AE849

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการควบคุมกระบวนการ
3 (3-0-9)
Selected Topics in Process Control
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านการควบคุมกระบวนการ ซึ่ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้ อม
วค852
การประเมินผลกระทบและการออกแบบเชิงเศรษฐนิเวศน์
3 (3-0-9)
AE852
Life Cycle Assessment and Eco-Design
การประเมินผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ นิยามของจุดประสงค์ และขอบเขตการทา
LCA Eco-Design การศึกษาผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม การใช้ โปรแกรมช่ วยในการวิเคราะห์ หรื อประเมินผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
การเปรียบเทียบผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมของกระบวนการหรื อผลิตภัณฑ์ มากกว่ า 1 ชนิด การประยุกต์ ใช้ LCA Eco-Design ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่
วค853
AE853

มลพิษทางอากาศ
3 (3-0-9)
Air Pollution
มลพิษทางอากาศที่มาจากแหล่ งกาหนดต่ างๆ ทั้งจากมนุษย์ และธรรมชาติ การแพร่ กระจายผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้ อม ระบบการควบคุมและมาตรการป้องกัน กฎและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับสารมลพิษจากอุตสาหกรรม
วค859
AE859

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
Selected Topics in Environmental Engineering
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปั จจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด

กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ
วค862
วิศวกรรมชีวเคมีข้นั สู ง
3 (3-0-9)
AE862
Advanced Biochemical Engineering
ระบบชี วภาพพื้นฐาน หน้ าที่ของเอนไซม์ และการประยุกต์ วิถีเมทาบอลิซึม ปริ มาณสั มพันธ์ ของจุลชี วภาพ
ปรากฎการณ์ การถ่ ายโอนของระบบกระบวนการชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์ ชีวภาพ อุปกรณ์ และการควบคุม
วค863
AE863

แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ สาหรับระบบทางชีววิทยา
3 (3-0-9)
Biological Mathematical Modeling
ทบทวนการประมาณเชิ งตัวเลขระหว่ างจุด การหาอนุพันธ์ และการอินทิเกรท ทบทวนวิธีการหาคาตอบเชิ ง
ตัวเลขสาหรับสมการเชิงอนุพนั ธ์ แบบธรรมดาและสมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย กระบวนการถ่ ายเทสาหรับการถ่ ายโอนมวล การถ่ ายโอน
ความร้ อน และการถ่ ายโอนโมเมนตัม ทีอ่ ยู่ในถังหมักและในสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ การประยุกต์ วธิ ีการหาคาตอบเชิงตัวเลขเพื่อ
ใช้ กบั โจทย์ ปัญหาทางวิศวกรรมชีวภาพ แนะนาความรู้ เกีย่ วกับการหาค่ าเหมาะสม
วค869
AE869

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมชีวเคมีหรื อเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-9)
Selected Topics in Biochemical Engineering or Biotechnology
วิช านี้จ ะครอบคลุม เรื่ อ งราวความก้ าวหน้ า ในปั จ จุบั นและหั ว ข้ อ ที่น่า สนใจทางด้ า นวิศ วกรรมชี วเคมีห รื อ
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวสั ดุและโพลีเมอร์
วค872
วิศวกรรมโพลีเมอร์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
AE872
Advanced Polymer Engineering
ทฤษฎีความสั มพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างโมเลกุลและคุณสมบัติต่างๆของพลาสติก รวมถึงสมบัติทาง รี โอโลยี
ต่ างๆ และหัวข้ อพิเศษตามความสนใจของนักศึกษาในด้ านต่ างๆ อาทิเช่ น การปรั บสภาพด้ วยความร้ อน และแรงเชิงกล ลักษณะการ
แตกหัก, สมบัตกิ ารเก็บสะสมไฟฟ้ า, การซึมผ่านและโครงสร้ าง กระบวนการขึน้ รู ปแบบต่ างๆของพลาสติก
วค877
AE877

วัสดุศาสตร์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Material Sciences
ความสัมพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างโมเลกุลและคุณสมบัติของวัสดุน้ันๆ และแนะนาเกี่ยวกับวัสดุอินทรีย์และวัสดุอ
นินทรีย์ต่างๆ เช่ น สารกึง่ ตัวนา, แม่ เหล็ก, สารเรื องแสง, วัสดุคาร์ บอน, อนุภาคขนาดนาโนเมตร, ซีโอไลท์ , วัสดุพอลิเมอร์ , organic
electroluminescenCEเป็ นต้ น รวมทั้งศึกษาหัวข้ ออื่นๆทีน่ ่ าสนใจ
วค879
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวัสดุศาสตร์ หรื อโพลีเมอร์
3 (3-0-9)
AE879
Selected Topics in Materials or Polymers
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปั จจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านวัสดุศาสตร์ หรื อโพลีเมอร์
ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด

หมวดวิชาวิศวกรรมโยธา
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
วย811
วิธีการไฟไนต์ เอลิเมนต์ ในงานวิศวกรรมโครงสร้ าง
3 (3-0-9)
CE811
Finite Element Method in Structural Engineering
หลักการของวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ สมการไฟไนต์ เอลิเมนต์ การแก้ ปัญหาโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การวิเคราะห์
ปัญหาในงานวิศวกรรม การลู่เข้ าของคาตอบและความถูกต้ อง เอลิเมนต์ แบบไอโซพาราเมตริก วิธีการพิเศษในการวิเคราะห์ ปัญหา
ความรู้ เบื้ อ งต้ นเกี่ยวกับวิธี บาวน์ ดะลีเอลิเมนต์ และการวิเคราะห์ แบบไม่ เชิ ง เส้ น การประยุกต์ ใ ช้ ในงานวิจัยและวิศวกรรม
โครงสร้ าง
วย812
CE812

คอนกรีตอัดแรงขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Prestressed Concrete
ประเภทของคอนกรีตอัดแรง ภาวะขีดจากัดสาหรับการดัด การเฉื อนและการล้ า รายละเอียดของคอนกรีตอัด

แรง
วย813
CE813

คอนกรีตเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-9)
Modern Concrete Technology
ปูนซีเมนต์ ข้ อกาหนดมาตรฐาน พื้นฐานทางเคมีทเี่ กีย่ วกับปูนซีเมนต์ นา้ มวลรวม สารผสมเพิม่ คุณสมบัตขิ อง
คอนกรีตสด การออกแบบส่ วนผสม คุณสมบัตขิ องคอนกรีตทีแ่ ข็งตัวแล้ ว การเสียรู ป
วย814

ทฤษฎีการหาค่ าเหมาะสมทีส่ ุ ดในงานวิศวกรรมโครงสร้ าง
3 (3-0-9)
และการประยุกต์
CE814
Theory of Structural Optimisation and Applications
หลักการของการหาค่ าเหมาะสมทีส่ ุ ดแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และปัญหาการออกแบบโครงสร้ างที่เหมาะสม
ที่สุด วิธีการหาผลลัพธ์ ที่เหมาะสมที่สุดแบบไม่ มีและแบบมีเงื่ อนไข ระเบียบวิธีเชิ งตัวเลข การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
ออกแบบโครงสร้ าง การประยุกต์ ใช้ ในงานวิศวกรรมโครงสร้ าง
วย815
การออกแบบโครงสร้ างต้ านทานแรงแผ่นดินไหว
3 (3-0-9)
CE815
Seismic Design of Structures
วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้ น ลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหว พฤติกรรมของโครงสร้ าง ภายใต้ แรงแผ่นดินไหว
แรงแผ่นดินไหวสาหรับการออกแบบ มาตรฐานการออกแบบโครงสร้ างต้ านทานแรงแผ่นดินไหว การกาหนดรายละเอียดคอนกรีต
เสริมเหล็กสาหรับโครงสร้ างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว

วย816
CE816

ผลของแรงลมต่ อโครงสร้ าง
3 (3-0-9)
Wind Effects on Structures
ลักษณะของลมอากาศพลศาสตร์ ของ Bluff-body พลศาสตร์ โครงสร้ าง การตอบสนองทางความยื ดหยุ่นเชิ ง
อากาศพลศาสตร์ การทดสอบในอุโมงค์ ลม การออกแบบอาคารสู ง และสะพานช่ วงยาวต้ านทานแรงลม การควบคุมการสั่ นไหว ของ
โครงสร้ างภายใต้ แรงลม
วย817
CE817

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมโครงสร้ าง
3 (3-0-9)
Selected Topics in Structural Engineering
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปั จจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านวิศวกรรมโครงสร้ าง ซึ่ ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่ งนา้
วย821
ชลศาสตร์ นา้ ใต้ ดนิ
3 (3-0-9)
CE821
Groundwater Hydraulics
กฎของดาร์ ซี ชลศาสตร์ ของบ่ อแบบสมา่ เสมอและไม่ สมา่ เสมอ สมการทางคณิตศาสตร์ ของน้าใต้ ดิน การรุ กลา้
ของนา้ เค็ม การประยุกต์ วธิ ีการทางไฟไนต์ ดฟิ เฟอเรนส์ ต่อทาเลในสนาม
วย822
CE822

การวิเคราะห์ อนุกรมเวลาทางวิศวกรรมแหล่ งนา้
3 (3-0-9)
Analysis of Water – Resources TiMESeries
บทนา การวิเคราะห์ อนุกรมเวลาแบบตัวแปรเดียว การวิเคราะห์ อนุกรมเวลาแบบหลายตัวแปร แบบจาลองการ
แยกกลุ่มก้ อน แบบจาลอง MAR(1) ชนิดแตกตัว การศึกษาเลียนแบบพฤติกรรมระบบทรัพยากรนา้
วย823
CE823

การวิเคราะห์ ความถี่แบบลุ่มนา้ รวมด้ วยโมเมนต์ เชิงเส้ น
3 (3-0-9)
Regional Frequency Analysis with L Moments
บทนา โมเมนต์ เชิงเส้ น การคัดเลือกข้ อมูล การทดสอบลุ่มน้าที่เหมื อนกันทางอุทกวิทยา การเลือกทฤษฎีแจก
แจงความถี่ การประมาณการทฤษฏีแจกแจงความถี่ ตัวอย่ างการประยุกต์
วย824
แบบจาลองทางชลศาสตร์
3 (3-0-9)
CE824
Hydraulic Models
วิชานีจ้ ะอธิบายถึงสมการคณิตศาสตร์ ทางชลศาสตร์ ทีใ่ ช้ อธิบายพฤติกรรมการไหลของน้าในแม่ น้า ซึ่งสามารถ
นามาจาลองสถานการณ์ การไหลจริงของนา้ ในแม่ นา้ รวมถึงการประยุกต์ ใช้ แบบจาลองในสถานการณ์ ต่างๆ เช่ น เพื่อการพยากรณ์ นา้
ท่ วม เพื่อการวางแผนการก่ อสร้ างระบบป้องกันนา้ ท่ วม
วย825
CE825

แบบจาลองการพยากรณ์ ฝน
3 (3-0-9)
Rainfall Forecast Model
วิชานีจ้ ะอธิบายถึงทฤษฎีต่างๆทีใ่ ช้ ในการพยากรณ์ ฝน ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว เทคนิคต่ างๆที่ใช้ ช่วยในการ
พยากรณ์ ฝนให้ แม่ นยา รวมทั้งแบบจาลองต่ างๆทีใ่ ช้ ในการพยากรณ์ ฝน

วย826
CE826

ภัยพิบัตทิ างนา้ และการบริหารจัดการทรัพยากรนา้
3 (3-0-9)
Flood and Drought Diaster and Water ResourCEManagement
วิชานีจ้ ะอธิบายถึงสาเหตุและกลไกของการเกิดภัยพิบัตทิ างน้า ได้ แก่ อุทกภัย และภัยแล้ ง รวมทั้งทฤษฎีต่างๆ ที่
เกีย่ วข้ อง และวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ ให้ มปี ระสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาภัยพิบัตดิ งั กล่ าว
วย827

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-9)
ของภูมอิ ากาศทีม่ ตี ่ อการบริหารจัดการทรัพยากรนา้
CE827
Selected Topics in Impact of Climate Change on Water Resources Management
วิชานีจ้ ะครอบคลุมถึงหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา้ ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วย828

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านนโยบายการบริหารจัดการ
3 (3-0-9)
ทรัพยากรนา้ อย่ างยัง่ ยืน
CE828
Selected Topics in Sustainable Water Resources Management Policy
วิชานี้จะครอบคลุมถึงหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านนโยบายการบริ หารจัดการทรั พยากรน้าอย่ างยั่งยื น ซึ่ งผู้สอนจะเป็ นผู้
กาหนด
วย829
CE829

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมแหล่ งนา้
3 (3-0-9)
Selected Topics in Water Resources Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านวิศวกรรมแหล่ งน้า ซึ่งผู้สอน

จะเป็ นผู้กาหนด
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วย831
กระบวนการบาบัดนา้ เสียขั้นสู ง
3 (3-0-9)
CE831
Advanced Wastewater Treatment Processes
การพัฒนาใหม่ ๆ ในการบาบัดนา้ และน้าเสี ย การกาจัดสารอินทรีย์ในน้าดื่ม การกาจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
วิธีข้นั สู งในการกาจัดสารอินทรีย์คาร์ บอน การกาจัดสารอนินทรีย์ทไี่ ม่ ละลายน้า การบาบัดของเสี ยแบบกระจายบนดิน การบาบัด
ขั้นทีส่ าม
วย832
CE832

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
Selected Topics in Environmental Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปั จจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วย833
CE833

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
ของภูมอิ ากาศทีม่ ตี ่ อสิ่งแวดล้ อม
Selected Topics in Impact of Climate Change on Environment

3 (3-0-9)

วิชานีจ้ ะครอบคลุมหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีต่อสิ่ งแวดล้ อม
ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วย834
CE834

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการออกแบบทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
ให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
Selected Topics in Environmental Friendly Design in Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านการออกแบบทางวิศวกรรมให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ซึ่งผู้สอนจะ

เป็ นผู้กาหนด
วย835
CE835

การออกแบบและควบคุมมลพิษอากาศ
3 (3-0-9)
Air Pollution Control and Design
ผลกระทบเนื่องจากมลพิษอากาศ สารมลพิษทางอากาศ แหล่ งเกิดแบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ มลพิษอากาศ
แบบโฟโตเคมิคัล อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับมลพิษอากาศ การลอยขึ้นและการกระจายตัวของพลูม เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ
อากาศ ข้ อบังคับและมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษอากาศ การเก็บตัวอย่ างอากาศและการวิเคราะห์ การออกแบบระบบ ควบคุมมลพิษ
อากาศ
วย836
CE836

วิศวกรรมการจัดการมลพิษแบบองค์ รวม
3 (3-0-9)
Integrated Pollution Control Management
ธรรมชาติข องมลพิษ ในน้า อากาศ ดิน และแหล่ ง ก าเนิ ด การระบุ แ ละการจ าแนกประเภทของมลพิษ และ
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม การแพร่ กระจายของมลพิษในนา้ อากาศ ดิน หลักการทางด้ านวิศวกรรมและเทคโนโลยีทใี่ ช้ ในการควบคุม
มลพิษ เทคนิคการควบคุมมลพิษทีแ่ หล่ งกาเนิด การบาบัดมลพิษทีแ่ หล่ งปนเปื้ อน การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุม กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการของเสี ย การศึ กษาความเป็ นไปได้ ในการเลื อกวิธีการที่เหมาะสมในการบาบัด การวิเคราะห์ ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ ในการกาจัดมลพิษ
กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้ อม
วย841
การนาพาของสารปนเปื้ อนในนา้ ใต้ ดนิ
3 (3-0-9)
CE841
Groundwater Contaminant Transport
ความรู้ พื้นฐานทางน้าใต้ ดิน ชนิดและที่มาของสารที่ทาให้ เกิดการปนเปื้ อนของน้าใต้ ดิน กระบวนการการ
เคลื่ อนที่ของมวลสารปนเปื้ อนในน้าใต้ ดิน การนาและการพา การแพร่ การกระจาย สมการควบคุมการเคลื่ อนที่ของมวลสาร
ปนเปื้ อนในนา้ ใต้ ดนิ การบาบัดนา้ ใต้ ดนิ
วย842
CE842

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
Selected Topics in Geoenvironmental Engineering
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านวิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้ อม
ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด

วย843
CE843

วิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
การกาเนิดชั้นดินและการจาแนกดิน แร่ ประกอบในดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน การไหลของน้าในดิน
หน่ วยแรงประสิทธิผล กาลังรับแรงเฉื อน และพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามกาลเวลาของดิน วัสดุสังเคราะห์ ในงานธรณี คุณสมบัติ
ของรอยต่ อระหว่ างแผ่นวัสดุสังเคราะห์ กบั ดิน การใช้ ดนิ และวัสดุสังเคราะห์ เทคนิคการทดสอบในสนาม การทดสอบในห้ องทดลอง
การวิเคราะห์ ส่วนประกอบและคุณสมบัตขิ องดิน
วย844
CE844

นา้ ใต้ ดนิ และการเคลื่อนทีข่ องสารปนเปื้ อน
3 (3-0-9)
Groundwater and Contaminant Transport
ชนิดของสารปนเปื้ อน สารอินทรี ย์และสารอนินทรีย์ในน้าใต้ ดิน ชนิดและแหล่ งที่มาของสิ่ งมีชีวิตในน้าใต้ ดิน
การเฝ้าระวังคุณภาพของน้าใต้ ดิน คุณสมบัติของชั้นน้าใต้ ดิน กระบวนการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้ อน สมการทางคณิตศาสตร์ ของ
การเคลื่อนทีข่ องสารปนเปื้ อน การแก้ ปัญหาของการเคลื่อนทีข่ องสารปนเปื้ อนในนา้ ใต้ ดนิ
วย845
การกาจัดและบรรเทาของเสียในที่
3 (3-0-9)
CE845
In-Situ Waste Site Remediation
นวัตกรรมในการการกาจัดและบรรเทาความเป็ นพิษของของเสี ยในที่ ด้ วยกรรมวิธีทางกายภาพ เคมี และ
ชีววิทยา ในแบบต่ างๆ เช่ น pump-and-treat, soil vapor extraction, thermal processes, bioremediation processes, surfactant
flushing and barrier-treatment walls เป็ นต้ น
วย846
การออกแบบระบบกาจัดของเสีย
3 (3-0-9)
CE846 Waste Contaminant System Design
การเกิดและการกาจัดของเสี ย การรั่วไหลของของเหลวที่สะสมในกองของเสี ย ระบบระบายของเหลวและกาซ
สะสม การวิเคราะห์ และออกแบบชั้นดินเพื่อใช้ ในการห่ อหุ้มและกลบทับกองของเสีย การประยุกต์ ใช้ วสั ดุสังเคราะห์ การควบคุมและ
การประกันคุณภาพ การปฏิบัตกิ าร การบารุงรักษา และการเฝ้าระวังระบบกาจัดของเสียด้ วยวิธีฝังกลบ
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ ง
วย851
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมขนส่ ง
3 (3-0-9)
CE851
Selected Topics in Transportation Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านวิศวกรรมขนส่ ง ซึ่งผู้สอนจะ
เป็ นผู้กาหนด
วย854
CE854

การจัดการและควบคุมการจราจรในเมือง
3 (3-0-9)
Urban Traffic Operation and Control
การวิเคราะห์ การไหลและปริ มาณการจราจร อุปกรณ์ ควบคุ มการจราจร การออกแบบและวิเคราะห์ ระบบ
สัญญาณไฟจราจร การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการควบคุมสั ญญาณไฟจราจร การออกแบบและควบคุมระบบทางด่ วน การเฝ้า
มองและควบคุมการจราจร แนะนาการใช้ โปรแกรมที่ใช้ ในการออกแบบและควบคุมการจราจรที่ใช้ การกันอยู่อย่ างแพร่ หลายใน
ปัจจุบัน

วย855
CE855

วิธีการวางผังการขนส่ งในเมือง
3 (3-0-9)
Urban Transportation Planning Methods
ปัญหาของการขนส่ งในเมือง แบบจาลองการเติบโตของเมือง การพยากรณ์ แ ละคาดการณ์ จานวนประชากร การ
สารวจและการวางแผนการใช้ พื้นที่ แบบจาลองปริ มาณจราจร การกระจายของการจราจร แบบจาลองการเลื อกการเดินทางใน
รู ปแบบต่ างๆ ปริมาณจราจรในเส้ นทางต่ างๆ การประเมินและวิเคราะห์ ระบบการจราจร แนะนาการใช้ โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการออกแบบ
การวางผังการขนส่ งเมืองทีใ่ ช้ กนั อยู่อย่ างแพร่ หลายในปัจจุบัน
วย856
CE856

ทฤษฎีการไหลของการจราจร
3 (3-0-9)
Traffic Flow Theory
พื้นฐานการไหลของการจราจร ลักษณะของการไหลของการจราจร การกระจายของการจราจร แบบจาลองของ
การไหลของจราจร แบบจาลองการขับรถตามกัน การวิเคราะห์ ปัญหาจราจรแบบต่ อเนื่ อง การวิเคราะห์ การสดุดการไหลของ
การจราจรเนื่ องจากคอขวด แบบจาลองการไหลของจราจรที่ทางแยก แบบจาลองการไหลและควบคุมการจราจรในระบบถนน
แบบจาลองระบบจราจรโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วย857
CE857

ระบบขนส่ งอัจฉริยะ
3 (3-0-9)
Intelligent Transportation Systems
การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการออกแบบ ควบคุม ประเมิน และวิเคราะห์ ระบบขนส่ ง ทั้งในด้ านปัญหาจราจร
ความปลอดภัย การจัดการมลภาวะทางเสียง และคุณภาพของอากาศ
วย858
CE858

การประเมินผลกระทบของการจราจร
3 (3-0-9)
Traffic Impact Assesment
กระบวนการและวิธีการนาเสนอ และจัดทาการศึกษาผลกระทบของปริมาณการจราจร สาหรับโครงสร้ างต่ างๆ
เช่ น การสร้ างอาคารสานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า การสร้ างถนน การขยายถนน การสร้ างปละปรับปรุงจุดตัดของถนน
วย859
CE859

การวิเคราะห์ ขีดจากัดการรับปริมาณการจราจรของถนน
3 (3-0-9)
Highway Capacity Analysis
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการการจราจรและระดับการบริการของถนนและทางแยก การวิเคราะห์ ขีดจากัด ของทาง
ด่ วน ทางขึน้ ทางด่ วน ทางลงทางด่ วน จุดตัดของทางด่ วน การวิเคราะห์ ถนนหลวงแบบหลายช่ องทางการจราจรการวิเคราะห์ ถนน
หลวงแบบสวนทาง ระบบขนส่ งมวลชน คนเดินเท้ าและรถจั กรยาน ระบบถนนในเมื อง ระบบควบคุมทางแยกแบบใช้ ป้ายและใช้
สัญญาณไฟจราจร
กลุ่มวิชาบริหารการก่ อสร้ าง
วย861
ระบบจัดการและวางแผนงานก่ อสร้ างในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
CE861
Management Systecns and Construction Planning in Civil Engineering
หลักการวางแผนโครงการทางวิศวกรรมโยธา การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการทาโครงการ การบริหารทางด้ าน
การเงิน เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ ในโครงการก่ อสร้ าง การประเมินผลโครงการ ทฤษฎีการตัดสิ นใจ การบริหารความเสี่ ยง เทคนิค
การบริหารโครงการก่ อสร้ างแบบต่ างๆ

วย862
CE862

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านบริหารการก่ อสร้ าง
3 (3-0-9)
Selected Topics in Construction Management
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านบริหารการก่ อสร้ าง ซึ่งผู้สอน

จะเป็ นผู้กาหนด
วย863
CE863

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณในงานก่ อสร้ าง
3 (3-0-9)
Quantitative Analysis in Construction
การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน ทฤษฎีของเกม โปรแกรมเชิงเส้ นตรง ปัญหาการขนส่ ง ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร การ
วิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจ ทฤษฎีแถวคอย สมการถดถอยเชิงเส้ น การควบคุมคุณภาพในเชิงสถิติ การคาดคะเน
วย864
CE864

การวางแผน และการควบคุมต้ นทุนในงานก่ อสร้ าง
3 (3-0-9)
Cost Planning and Control in Construction
แนวคิดพื้นฐานในการวางแผน และควบคุมต้ นทุนการก่ อสร้ าง องค์ ประกอบของต้ นทุนแบบจาลองต้ นทุน
ก่ อสร้ าง การวางแผนและการวิเคราะห์ ต้นทุน ความรู้ เบื้องต้ นด้ านการลงทุน ความเสี่ ยงและความไม่ แน่ นอนในการลงทุนโครงการ
รู ปแบบการวิเคราะห์ และควบคุมต้ นทุน
วย865
CE865

การสร้ างแบบจาลองและการจาลองสถานการณ์ กระบวนการก่ อสร้ าง
3 (3-0-9)
Construction-Process Modeling and Simulation
แนวความคิดเกีย่ วกับการสร้ างแบบจาลองและการจาลองสถานการณ์ แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการในงาน
ก่ อสร้ าง ผังหลายกิจกรรม ชนิดของแบบจาลอง การกระจายตัวของข้ อมูลและความน่ าจะเป็ น การสร้ างข้ อมู ลสุ่ ม วิธีการสร้ าง
แบบจาลองและวิธีการจาลองสถานการณ์ ทสี่ ามารถประยุกต์ ใช้ ในการสร้ างแบบจาลองและจาลองสถานการณ์ กระบวนการก่ อสร้ าง
ได้
วย866
CE866

การจัดการความเสี่ยงในโครงการก่ อสร้ าง
3 (3-0-9)
Risk Management in Construction Project
ความรู้ เบื้องต้ นทางการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ ยงกับความไม่ แน่ นอน รู ปแบบของความเสี่ ยงและการจาแนก
ประเภทความเสี่ ยง ชนิดของความเสี่ ยงในโครงการก่ อสร้ าง การวิเคราะห์ และประยุกต์ ใช้ หลักจัดการความเสี่ ยงในงานก่ อสร้ าง
เครื่ องมือและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง
วย867
CE867

กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่ อสร้ างและการจัดการ
3 (3-0-9)
Laws in Construction Engineering and Management
ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติวิศวกร ข้ อบังคับสภาวิศวกร กฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ข้ อบัญญัติกรุ งเทพมหานครเรื่ องควบคุมอาคาร กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร พระราชบัญญัติว่าด้ วยความผิด
เกีย่ วกับการเสนอราคาต่ อหน่ วยงานของรัฐ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับแรงงานและการดาเนินการก่ อสร้ าง

กลุ่มวิชาวิศวกรรมภูมสิ ารสนเทศ
วย871
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมภูมสิ ารสนเทศ
3 (3-0-9)
CE871
Selected Topics in GIS Engineering
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปั จจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านวิศวกรรมสารสนเทศ ซึ่ ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วย872
CE872

เทคโนโลยีจเี อ็นเอสเอส
3 (3-0-9)
GNSS Technology
แนะนาระบบดาวเทียมรวมเพื่อรังวัดหาพิกัดของโลก (GNSS) ปริทัศน์ เกี่ยวกับระบบดาวเทียมรังวัดของโลก
ได้ แก่ ระบบจีพเี อส (GPS) ระบบกลอนาส (GLONASS) ระบบกาลิเลโอ (Galileo) ระบบคอมพาส (Compass) การปรับปรุงระบบจี
พีเอสที่ทันสมัย (GPS Modernization) ระบบดาวเทียมเฉพาะถิ่น (Regional navigation systems) ได้ แก่ ระบบไบดู (Beidou)
ระบบดอริ ส (DORIS) ระบบไออาร์ เอ็นเอสเอส (IRNSS) ระบบคิวซี ส์เอสเอส (QZSS) การรวมระบบจีเอ็นเอสเอส (GNSS
Augmentation) และการวิเคราะห์ หัวข้ อทีท่ นั เหตุการณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทเี่ กีย่ วกับระบบจีเอ็นเอสเอส
วย873
CE873

วิศวกรรมจีโออินโฟเมติกส์
3 (3-0-9)
Geoinformatics Engineering
แนะนาวิศวกรรมจีโออินโฟเมติกส์ (geoinformatics engineering) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geospatial /
geomaticstechnology) การวิเคราะห์ ปรับแก้ ข้อมูลและการตรวจหาค่ าผิดพลาด การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงตาแหน่ ง (spatialanalysis)
ประเด็นสาคัญทีท่ นั สมัยเกีย่ วกับวิศวกรรมจีโออิน โฟเมติกส์
หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
วพ801
CN801

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
ตรรกศาสตร์ พีชคณิตของเซต ความสั มพันธ์ และฟั งก์ ชัน โครงสร้ างทางพีชคณิต อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การ
เรียงสับเปลีย่ นและการจัดหมู่ พื้นฐานของความน่ าจะเป็ น ฟั งก์ ชันก่ อกาเนิด ความสั มพันธ์ เวียนเกิด ทฤษฎีการเพิ่มเข้ าและการตัด
ออก หัวข้ อต่ างๆ ในทฤษฎีกราฟ ได้ แก่
สมสัณฐาน กราฟเชิงระบบ วงจร แผนภาพต้ นไม้ และกราฟระบุทศิ ทาง
วพ883
CN883
จะเป็ นผู้กาหนด

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านทฤษฎีการคานวณ
3 (3-0-9)
Selected Topics in Theory of Computation
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านทฤษฎีการคานวณ ซึ่งผู้สอน

วพ884
CN884

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านอัลกอริทมึ
3 (3-0-9)
Selected Topics in Algorithms
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านอัลกอริทึม ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้

กาหนด
วพ885
CN885

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านภาษาโปรแกรม
3 (3-0-9)
Selected Topics in Programming Languages
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านภาษาโปรแกรม ซึ่งผู้สอนจะ

เป็ นผู้กาหนด
วพ886
CN886

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
Selected Topics in Computer Architecture
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วพ887
CN887

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย
3 (3-0-9)
Selected Topics in Computer Systems and Networks
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปั จจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ าย ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วพ888
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-9)
CN888
Selected Topics in Artificial Intelligence
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งผู้สอนจะ
เป็ นผู้กาหนด
วพ889
CN889

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กส์
3 (3-0-9)
Selected Topics in Computer Graphics
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กส์ ซึ่ ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วพ893
CN893

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
Selected Topics in Computer Engineering
วิช านี้จ ะครอบคลุ ม เรื่ อ งราวความก้ า วหน้ า ในปั จ จุ บั น และหั ว ข้ อ ที่น่ า สนใจทางด้ า นสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด

หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วฟ801
คณิตศาสตร์ ข้นั สู งทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
3 (3-0-9)
LE 801
Advanced Electrical Engineering Mathematics
สนามและหลักการของการเปลี่ยนแปร ฟั งก์ ชันตัวแปรเชิงซ้ อน สมการอนุพันธ์ ธรรมดา เงื่อนไขขอบเขตและ
ไอเกนฟังก์ ชัน ฟังก์ ชันของกรีน สมการอินทิกรัล วิธีการประมาณ การแก้ สมการลาปราซและสมการปัวส์ ซอง สมการคลื่นและสนาม
เวกเตอร์
วฟ802
LE 802

การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขประยุกต์
3 (3-0-9)
Applied Numerical Analysis
รู ปฟอร์ มโพลิโนเมียล การหารแบบดิฟเฟอเรน การประมาณค่ าโพลิโนเมียลแบบสมา่ เสมอเชพบีเ้ ชพโพลิโนเมียล
การประมาณค่ าแบบกาลังสองน้ อยที่สุด โพลิโนเมียลแบบออทอกอนอล การหาค่ าอนุพันธ์ และอินทิกรัลเชิงเลข สปลาย บี -สปลาย
และการประมาณค่ าสปลาย วิธีการเชิ งตัวเลขสาหรั บหาค่ าเริ่ มแรกและหาค่ าขอบในการการแก้ ปัญหาสมการเชิ งอนุ พันธ์ การ
ประยุกต์ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขสาหรับปัญหาด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ า
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วฟ811
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-9)
LE 811
Selected Topics in Electronic Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการประมวลสัญญาณ
วฟ831
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านระบบโทรคมนาคม
3 (3-0-9)
LE 831
Selected Topics in Communication Systtems
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านระบบโทรคมนาคม ซึ่งผู้สอน
จะเป็ นผู้กาหนด
วฟ832
LE 832

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการประมวลสั ญญาณ
3 (3-0-9)
Selected Topics in Signal Processing
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปั จจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านการประมวลสั ญญาณ ซึ่ ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด

วฟ833
LE 833

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการประมวลผลภาพ
3 (3-0-9)
Selected Topics in Inage Processing
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปั จจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านการประมวลผลภาพ ซึ่ ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วฟ834
LE 834

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านทฤษฎีข่าวสาร
3 (3-0-9)
Selected Topics in Information Theory
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านทฤษฎีข่าวสาร ซึ่งผู้สอนจะ

เป็ นผู้กาหนด
วฟ835
LE 835

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการวิเคราะห์ ข้อมูลหลายตัวแปร
3 (3-0-9)
Selected Topics in Multivariate Data Analysis
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านการวิเคราะห์ ข้อมูลหลายตัว
แปร ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วฟ836
LE 836

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการประมวลผลสัญญาณเชิงสถิติ
3 (3-0-9)
Selected Topics in Statistical Signal Processing
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านการประมวลผลสั ญญาณเชิง
สถิติ ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วฟ837
LE 837

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการรู้ จารู ปแบบ
3 (3-0-9)
Selected Topics in Pattern Recognition
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านการรู้ จารู ปแบบ ซึ่งผู้สอนจะ

เป็ นผู้กาหนด
วฟ838
LE 838

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านโครงข่ ายประสาทและระบบฟัซซี่
3 (3-0-9)
Selected Topics in Neural Networks and Fuzzy Systems
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านโครงข่ ายประสาทและระบบ
ฟัซซี่ ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
วฟ841
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมระบบควบคุม
3 (3-0-9)
LE 841
Selected Topics in Control Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านวิศวกรรมระบบควบคุม ซึ่ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
วฟ861
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ ากาลังขั้นสู ง
3 (3-0-9)
LE 861
Selected Topics in Advanced Power System
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ ากาลัง
ขั้นสู ง ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วฟ862
LE 862

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในระบบไฟฟ้ ากาลัง
3 (3-0-9)
Selected Topics in Computer Application for Power System
วิชานีจ้ ะครอบคลุมความก้ าวหน้ าในปัจจุบัน และหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านการประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในระบบ
ไฟฟ้ ากาลัง เช่ นวิธีการปัญญาประดิษฐ์ และการศึกษาการใช้ ซอฟท์ แวร์ กับการปฏิบัติการและวางแผนระบบไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ซึ่ ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วฟ863
LE 863

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านนโยบายพลังงานและการกากับดูแลกิจการไฟฟ้ า
3 (3-0-9)
Selected Topics in Electric Energy Policy and Electricity Regulation
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปั จจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านนโยบายพลังงานและการ
กากับดูแลกิจการไฟฟ้ า ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วฟ864
LE 864

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ระบบไฟฟ้ า
3 (3-0-9)
Selected Topics in Power System Economics
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ระบบไฟฟ้ า ซึ่ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วฟ865
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการจาหน่ ายและการบริการไฟฟ้ า
3 (3-0-9)
LE 865
Selected Topics in Electricity Supply and Electricity Services
วิชานีจ้ ะครอบคลุมความก้ าวหน้ าในปัจจุบัน และหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านระบบจาหน่ าย (distribution system)
และบริการไฟฟ้ า (electricity services and pricing) ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วฟ866
LE 866

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านเทคโนโลยีโครงข่ ายไฟฟ้ าอัจฉริยะ
3 (3-0-9)
Selected Topics in Smart Grid Technology
วิชานี้จะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปั จจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านเทคโนโลยีโครงข่ ายไฟฟ้ า
อัจฉริยะ ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วฟ867
LE 867

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า
3 (3-0-9)
Selected Topics in Renewable Energy for Electric Power Generation
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้ า ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด

วฟ868
LE 868

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Selected Topics in Advanced Electric Energy Business
วิชานีจ้ ะครอบคลุมความก้ าวหน้ าในปัจจุบัน และหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าภายใต้ สภาวะการ
แข่ งขัน รวมทั้งศึ กษาเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับผลกระทบของโครงสร้ างอุตสาหกรรมไฟฟ้ าที่มีผลต่ อกลไกตลาดการซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วฟ869
LE 869

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการวางแผนและลงทุนระบบไฟฟ้ า
3 (3-0-9)
Selected Topics in Planning and Investment of Power System
วิชานี้จะครอบคลุมความก้ าวหน้ าในปัจจุบัน และหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านการวางแผนและลงทุนระบบไฟฟ้ า
โดยจะครอบคลุมถึงการวางแผนระบบผลิต ระบบส่ ง ระบบจาหน่ าย และ ทางเลื อกของการวางแผนการใช้ พลังงานสาหรับผลิต
ไฟฟ้ าทีเ่ หมาะสม ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

กลุ่มวิชาการผลิตและวัสดุศาสตร์
วอ812
วิศวกรรมการผลิตขั้นสู ง
3 (3-0-9)
IE812
Advanced Manufacturing Engineering
ศึ กษาประเภทและคุณลักษณะของวัสดุในงานอุตสาหกรรม เครื่ องมื อและเครื่ องจักรกลในงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสู งทีท่ นั สมัย ได้ แก่ เทคโนโลยีโลหะผงอัดขึน้ รู ป เทคโนโลยีฟิล์ มบาง การผลิตอนุภาคที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก
เป็ นพิเศษ กระบวนการผลิตเซลแสงอาทิตย์ วัสดุที่ใช้ เก็บพลังงานไฟฟ้ า เทคโนโลยีวัสดุผสม การหลอมสกัดโลหะและการทาโลหะ
ให้ บริสุทธ์ กรรมวิธีของกระบวนการแปรรู ปขั้นสู ง ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการผลิต เทคนิคของ
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบเชิงเรขาคณิต
วอ813
IE813

การแตกหักของวัสดุทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
Fracture of Engineering Materials
ทฤษฏีสภาพการแตกหักในวัสดุทางวิศวกรรม ลักษณะและการวิเคราะห์ การแตกหักในผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะ
การใช้ งาน กลไกการเริ่ มรอยแตก การเพิ่มขนาดของรอยแตก ชนิด คุณลักษณะ และกลไกการเกิดรอยร้ าวของวัสดุภายใต้ สภาวะ
แวดล้ อมการทางานแบบต่ าง ๆ ปฏิกริ ิยาโพลาไรเซชัน และผลของปฏิกริ ิยาต่ อการเกิดรอยร้ าว ปฏิกิริยาการกัดกร่ อนและผลต่ อการ
เกิดรอยร้ าวภายใต้ สภาวะการใช้ งานทีม่ แี ละปราศจากความเค้ น การเกิดรอยร้ าวภายใต้ สภาวะแวดล้ อมของไฮโดรเจน
วอ814
IE814

วัสดุโพลิเมอร์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Polymeric Materials
วัสดุโพลิเมอร์ ข้นั สู ง ทั้งจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ วิธีการผลิตและการผสม วิธีการขึน้ รู ป คุณสมบัติ
ต่ างๆ วิธีการทดสอบ การหาคุณลักษณะต่ างๆ

วอ815
IE815

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Product Design and Development
การออกแบบเพื่ อความเรี ยบง่ าย เทคโนโลยีกลุ่ม การออกแบบเพื่ อการผลิตและประกอบ การออกแบบเพื่ อ
ความน่ าเชื่ อถือ การออกแบบเพื่อการตรวจสอบ การออกแบบเพื่อโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์ การออกแบบเพื่อการบริการลูกค้ าและ
การซ่ อมบารุง การออกแบบเชิงนิเวศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ การเตรียมแผนธุรกิจรวมทั้งการพิจารณาทางเทคนิค การ
ปฏิบัตกิ าร การตลาด การจัดซื้อ และการเงิน การติดตามและออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ การจัดหาแหล่ งทุน
วอ816
IE816

กระบวนการทางการยศาสตร์ และการประยุกต์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Ergonomics Implementation and Process
ศึ กษาเทคนิคขั้นสู งต่ าง ๆ ในการเก็บรวบรวมและประเมินผลข้ อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ ในสถานที่ทางานทั้งด้ วย
วิธีการวัดจากความรู้ สึกและการใช้ เครื่ องมื อ ความสั มพันธ์ ของวิธีการทั้งสองรวมถึงการใช้ ประโยชน์ และความน่ าเชื่ อถื อ การใช้
ข้ อมูลลักษณะมนุษย์ ในการออกแบบภายใต้ กฎเกณฑ์ สรีระวิทยา ชีวกลศาสตร์ และจิตฟิ สิ กส์ และการประยุกต์ ใช้ การออกแบบการ
ทดลองทีน่ ิยมใช้ ในการประเมินงานของมนุษย์ รวมถึงการวิเคราะห์ และสรุ ปผลการทดลองดังกล่ าว ผู้เรียนจะต้ องทาการออกแบบ
ระบบประเมินทีเ่ หมาะสมและใช้ ในโรงงานตัวอย่ าง พร้ อมทั้งเขียนรายงานสรุปผลการศึกษาดังกล่ าว
วอ817
IE817

การวิเคราะห์ และลักษณะของวัสดุระดับนาโน
3 (3-0-9)
Analysis and Characterization in Nano-Materials
การวิเ คราะห์ โครงสร้ างและรู ป ทรงของวัสดุ ระดับนาโน การหาองค์ ประกอบทางเคมี หลัก การของกล้ อ ง
จุลทรรศน์ อิเล็กตรอน การหักเหของรังสี เอกซ์ ในระดับอะตอม การทดสอบและการตีความหมาย ตัวอย่ างการใช้ งานของวัสดุ
ระดับนาโน เทคโนโลยีการผลิตวัสดุนาโนสาหรับสารอิเล็กทรอนิค แม่ เหล็ก วัสดุทางการแพทย์ และอื่นๆ
วอ818
IE818

วิศวกรรรมวัฎจักรชีวติ
3(3-0-9)
Life cycle engineering
กระบวนการพัฒนาข้ อกาหนดเพื่อตอบสนองความต้ องการทีเ่ กิดขึน้ ตลอดวัฎจักรชีวิตในด้ านสมรรถนะ ต้ นทุน
และสิ่งแวดล้ อม ของผลิตภัณฑ์ ระบบ กระบวนการ หรื อสถานที่ การปรับปรุงกิจกรรมต่ างๆทีเ่ กีย่ วข้ องได้ แก่ การจัดหาวัตถุดบิ การ
คัดเลือกเครื่ องมืออุปกรณ์ การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ การปรับปรุงการปฎิบัตงิ าน วิธีการกาจัดทิง้ แบบต่ างๆ
วอ881
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการผลิตและวัสดุข้นั สู ง
3 (3-0-9)
IE881 Selected Topics in Manufacturing and Materials
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางการผลิตและวัสดุข้ันสู ง ซึ่งผู้สอน
จะเป็ นผู้กาหนด
กลุ่มวิชาการจัดการ
วอ851
การหาค่ าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดชนิดต่ อเนื่อง
3 (3-0-9)
IE851
Continuous Optimisation
ทฤษฎีของการหาค่ าที่เหมาะสมที่สุดเป็ นการศึ กษาเงื่ อนไขทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ กลวิธีในการหา
คาตอบ การประยุก ต์ ใ ช้ ที่เ ป็ นไปได้ จริ ง ทางวิศ วกรรมด้ ว ยเทคนิ ค ซึ่ ง สามารถจัดการปั จ จัย ชนิ ด ต่ อ เนื่ อ งหรื อ อื่ นๆ ได้ อ ย่ า งมี

ประสิทธิภาพหรื อเทคนิคทางสถิตแิ ละการดาเนินการ อาทิการดาเนินการอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป กลวิธีพื้นผิวผลตอบสนองและกลวิธี
ในการหาคาตอบแบบมีเหตุมผี ล
วอ852
IE852

วิศวกรรมระบบการจัดการ
3 (3-0-9)
Management Systems Engineering
ศึกษาระบบการจัดการอุตสาหกรรม กระบวนการจัดทาตัวแบบ การสร้ างตัวแบบสาหรับระบบแบบพลวัต ตัว
แบบการจัดการงานอุตสาหกรรม ซอฟท์ แวร์ และการประยุกต์ ใช้ การจาลองระบบเชิงพลวัต การออกแบบ การประเมินผล และการ
พัฒนาระบบการจัดการโดยใช้ การจาลองแบบเชิงพลวัต
วอ853
IE853

เทคโนโลยีการตัดสินใจ
3 (3-0-9)
Decision Making Technology
บทนาและพื้นฐานของการตัดสินใจ พื้นฐานทางด้ านการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ การหาค่ าที่ดีที่สุดที่มีหลาย
เกณฑ์ เทคนิคต่ างๆ สาหรั บหาค่ าที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาที่มีหลายเกณฑ์ การประยุกต์ ใช้ เทคนิคต่ างๆ และเครื่ องมือในการ
ตัดสินใจ
วอ854
IE854

เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรมเชิงวิเคราะห์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Engineering Economic Analysis
การวิเคราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ วิศ วกรรมส าหรั บงานวิจัยทางวิศวกรรม การพัฒนาและงานก่ อสร้ าง การ
วิเคราะห์ ด้านผลกระทบของภาษี การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในด้ านเศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรมในการตัดสินใจในหลาย ๆ สถานการณ์
วอ855
IE855

การจัดการต้ นทุนสาหรับอุตสาหกรรมการผลิต
3 (3-0-9)
Cost Management for Manufacturing Industries
การจัดการต้ นทุนระบบต้ นทุนกิจกรรมวงจรชีวติ ของต้ นทุน การประมาณต้ นทุนโดยจะเน้ นการวิเคราะห์ ต้นทุน
ให้ สัมพันธ์ กบั ระบบการผลิตตัววัดทางการเงิน การออกแบบทางการเงิน สาหรับระบบทันเวลาพอดี และระบบการจัดการวัสดุ
วอ856
IE856

การศึกษาการดาเนินงานสาหรับการจัดการการผลิต
3 (3-0-9)
Operations Research in Production Control
การศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สาหรับการจัดการและควบคุมการผลิตและคงคลัง การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต
รวม การจัดตารางการผลิต การวางแผนจัดการความต้ องการวัสดุ การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการวางแผน จัดการและควบคุม
กรณีศึกษา
วอ857
IE857

วิศวกรรมความน่ าเชื่ อถือ
3 (3-0-9)
Reliability Engineering
การประมวลแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการของความน่ าเชื่ อถื อ เพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ในขั้นตอนการออกแบบ การ
ผลิต และการนาไปใช้ งานของผลิตภัณฑ์ และกรณีศึกษา

วอ858
IE858

การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 (3-0-9)
Managing Technology and Innovation
การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับความสามารถในการแข่ งขัน ความสาคัญของเทคโนโลยี ความสั มพันธ์
ระหว่ างยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีกบั ธุรกิจ การได้ มาซึ่งเทคโนโลยี การประเมินขีดความสามารถทางเทคโนโลยี การสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีในระดับองค์ กรและระดับนโยบายประเทศ แนวคิดการจัดการนวัตกรรม กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วอ859
IE859

กลยุทธ์ การผลิตเพื่อความสามารถในการแข่ งขัน
3 (3-0-9)
Competitive Manufacturing Strategy
แนวคิดและแบบจาลองในการกาหนดกลยุทธ์ การผลิต/ปฏิบัติการของ Skinner และ Wheelwright มิติของการ
ประเมินความสามารถในการแข่ งขัน ความสัมพันธ์ ระหว่ างกลยุทธ์ การผลิต /ปฏิบัตกิ ารกับตัวบ่ งชี้ (Order-qualifiers และ Orderwinners) ความสามารถในการแข่ งขัน การกาหนดกลยุทธ์ ระดับนโยบายบริษัทที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การผลิต การออกแบบและ
พัฒนาระบบการผลิต /ปฏิบัตกิ ารโดยอาศัยกลยุทธ์ ระดับนโยบาย การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ขององค์ กรเพื่อสนับสนุนระบบการ
ผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แบบจาลองการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีการผลิต การบูรณาการกลยุทธ์ การผลิต /ปฏิบัตกิ าร ตัวอย่ างกรณีศึกษา
วอ861
IE861

พัซซี่เซตและพัซซี่เทคนิค
3 (3-0-9)
Fuzzy sets and fuzzy techniques
ความไม่ แน่ นอนและความคลุมเครื อของข้ อมูล ต้ นกาเนิด ความสาคัญและประโยชน์ นิยามของฟั ซซี่เซต การ
ดาเนิ นการแบบฟั ซซี่ ความสั ม พัน ธ์ แบบฟั ซ ซี่ แ ละกฏเกณฑ์ ในการตีค วาม ค่ ากลางแบบสามเหลี่ยม และการรวมกันของตัว
ดาเนินการ ตัวแปรแบบ linguistic และตัวเลขแบบฟัซซี่ การฟัซซิพเิ คชั่น และ ดีฟัซซิพเิ คชั่น คุณลักษณะทีส่ าคัญของฟัซซี่เซต การ
ประยุกต์ ใช้ งานของฟัซซี่เซตในการตัดสินใจ การหาค่ าทีด่ ที สี่ ุ ดแบบฟัซซี่ การควบคุมแบบฟัซซี่และโครงงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
วอ862
ระบบประกันคุณภาพขั้นสู ง
3(3-0-9)
IE862
AdvanCEQuality Assurance
จรรยาบรรณวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม การสร้ างภาวะผู้นา (ด้ านองค์ กร การทางานแบบทีม) การกาหนดและ
ถ่ ายทอดกลยุทธ์ (การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม การวางแผน และการนาไปสู่ เชิ งปฏิบัติ) เครื่ องมื อและเทคนิคการประกันคุณภาพ
(การแก้ ปัญหาเชิงระบบ แนวคิดเชิงกระบวนการ การศึกษาระบบการวัด) องค์ กรทีม่ ่ งุ เน้ นลูกค้ า (การกาหนดกลุ่มลุกค้ าและการสร้ าง
ความสัมพันธ์ การพัฒนาผู้ส่งมอบ แบบจาลองและมาตรฐานระบบประกันคุณภาพระดับนานาชาติ กรณีศึกษาบริษัทชั้นนา
วอ863
IE863

การจัดการโซ่ คุณค่ าและโลจิสติกส์
3(3-0-9)
Value Chain and Logistic Management
วงจรการเพิ่มสิ นค้ า ของของสิ นค้ า ภาพรวมของกระบวนการจัดการโซ่ คุณค่ า กระบวนการเติม เต็มสิ นค้ า
กระบวนการผลิต กระบวนการวางแผนการผลิต กระบวนการจัดส่ ง กระบวนการขาย และลูกค้ าสั มพันธ์ กลยุทธ์ ในการจัดการโลจิ
สติกส์ การบริหารจัดการสินค้ าคงคลัง กลยุทธ์ และการจัดการกระบวนการกระจายสินค้ า การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ

วอ891
หัวข้ อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
3 (3-0-9)
IE891 Selected Topics in Engineering Management
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางด้ านวิศวกรรมการจัดการต่ างๆ ซึ่ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วก811
คณิตศาสตร์ ข้นั สู งสาหรับวิศวกรรมเครื่ องกล
3 (3-0-9)
ME811 Advanced Mathematics for Mechanical Engineering
สมการอนุพันธุ์ย่อยที่ครอบคลุมปัญหาทางวิศวกรรมเครื่ องกล การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ ย่อย ปัญหา
ด้ านการสั่นสะเทือน กลศาสตร์ ของแข็ง การแพร่ กระจายของคลื่น การนาความร้ อน และการไหลของของไหล เป็ นต้ น การแปลง
ลาปลาซ เวคเตอร์ แคลคูลัส การวิเคราะห์ เชิ งซ้ อน การวิเคราะห์ สมการฟู เรี ยร์ ระเบียบวิธีเชิ งตัวเลขเบื้องต้ น การใช้ ซอฟต์ แวร์
สาเร็จรู ปทางด้ านคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ แก้ ปัญหาทางด้ านวิศวกรรมเครื่ องกล
วก812
การประยุกต์ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในทางวิศวกรรม
3 (3-0-9)
ME812 Applied Numerical Methods in Engineering
การแก้ ปัญหาทางวิศวกรรม เช่ น การสั่นสะเทือน กลศาสตร์ ของแข็ง การแพร่ กระจายของคลื่น การนาความร้ อน
และกลศาสตร์ ของไหล โดยอาศัยการแก้ สมการเชิงอนุพันธ์ แบบต่ าง ๆ ทั้งในหนึ่งมิติ และหลายมิติ การแก้ กลุ่มสมการพีชคณิต
เชิงเส้ นและไม่ เชิงเส้ น การอินทิเกรตเชิงตัวเลข วิธีดสิ ครีไตเซชั่น (discretization) สมการเชิงอนุพนั ธ์ รูปแบบต่ างๆ โดยใช้ ระเบียบ
วิธีไฟไนต์ ดิฟเฟอเรนต์ (Finite DifferenCEMethod) ไฟไนต์ วอลลุม (Finite VoluMEMethod) และไฟไนต์ เอลิเมนต์ (Finite
Element Method)
กลุ่มวิชาความร้ อน และของไหล
วก821
ทฤษฎีการพาความร้ อน
3 (3-0-9)
ME821 Theory of Heat Convectio
หลักการพื้นฐานของการถ่ ายเทความร้ อน ได้ แก่ การนาความร้ อน การพาความร้ อน และการแผ่ รังสี ในระบบที่
สภาวะคงทีแ่ ละไม่ คงที่สาหรับปัญหาหนึ่งมิติ และหลายมิติของรู ปทรงต่ าง ๆ การใช้ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแก้ ปัญหาการพา
ความร้ อน สมการอนุรักษ์ ของการพาความร้ อน การพาความร้ อนในกรณีการไหลภายในและรอบนอกวัตถุ ทั้งแบบวิธีธรรมชาติและ
แบบอาศัยแรงภายนอก การพาความร้ อนในวัสดุพรุน การพาความร้ อนกรณีการไหลปั่นป่ วน การเดือด และการควบแน่ น
วก822
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับการถ่ ายเทความร้ อนขั้นสู ง
3 (3-0-9)
ME822 Advanced Numerical Heat Transfer
ทฤษฎีเกีย่ วกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขทัว่ ไป สมการอนุพนั ธ์ ย่อยสาหรับปัญหาการถ่ ายเทความร้ อนในรู ปแบบต่ าง
ๆ การนาความร้ อน การพาความร้ อน และการผสมของการนาและการพาความร้ อน ปัญหาการถ่ ายเทความร้ อนแบบเชิงเส้ นและ
ไม่ เชิงเส้ น วิธีไฟไนต์ ดฟิ เฟอเรนต์ (Finite DifferenCEMethod) ไฟไนต์ วอลลุม (Finite VoluMEMethod) และไฟไนต์ เอลิเมนต์

(Finite Element Method) สาหรับปัญหาการถ่ ายเทความร้ อน การพัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการแก้ ปัญหา
ในทางปฏิบัติ การใช้ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับปัญหาการถ่ ายเทความร้ อนขณะมีการเปลีย่ นสถานะ
วก823
การถ่ ายเทความร้ อนและมวลในวัสดุพรุนขั้นสู ง
3 (3-0-9)
ME823 Advanced Heat and Mass Transfer in Porous Media
ทฤษฎีเกี่ยวกับวัสดุพรุ นและวัสดุหลายสถานะ การสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ สาหรับปัญหาการถ่ ายเท
ความร้ อนและมวลสารในวัสดุพรุน การสร้ างสมการไฟไนต์ วอลลุม และสมการไฟไนต์ เอลิเมนต์ และขั้นตอนพัฒนาอัลกอริทมึ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่ วยแก้ ปัญหา การออกแบบระบบทดลองและการทดลองจริงในห้ องปฏิบัติการการถ่ ายเทความร้ อนและ
มวลสารในวัสดุพรุน
วก824
การไหลปั่นป่ วน
3 (3-0-9)
ME824 Turbulent Flow
การเกิดขึน้ และธรรมชาติของความปั่นป่ วน สมการอนุรักษ์ และถ่ ายโอนที่ใช้ อธิบายพฤติกรรมการไหลปั่นป่ วน
ความเข้ มของความปั่ นป่ วน สมการพลังงานจลน์ การวิเคราะห์ พฤติกรรมในทางสถิติ ตัวแบบต่ าง ๆ ที่ใช้ ในการหาคาตอบของ
สมการการไหลปั่นป่ วนแบบต่ าง ๆ การวิเคราะห์ บาวดารี่เลเยอร์ และการไหลปั่นป่ วนทีม่ แี รงเฉื อน
วก825
พลศาสตร์ ของการไหลหนืด
3 (3-0-9)
ME825 Dynamics of Viscous Flow
การหาผลเฉลยแม่ นตรงของการไหลแบบอัดตัวได้ และอัดตัวไม่ ได้ การหาผลเฉลยโดยประมาณสาหรับการไหล
ทีต่ วั เลขเรย์ โนลด์ ตา่ และสู ง เสถียรภาพไดนามิกส์ ของการไหล สมการบาวดารี่เลเยอร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง การหาคาตอบของการไหลที่
เกิดจากแรงลอยตัว การไหลผ่านตัวกลางทีม่ คี วามพรุน และการไหลปั่นป่ วน
วก826
เธอร์ โมไดนามิกส์ ข้นั สู งและการประยุกต์
3 (3-0-9)
ME826 Advanced Thermodynamics and Applications
การใช้ กฎข้ อหนึ่งและข้ อทีส่ องทางเธอร์ โมไดนามิกส์ สาหรับการวิเคราะห์ ระบบทางด้ านพลังงาน อะเวลอะบิลตี ี
และเอกเซอร์ จี ระบบหลายสถานะ การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีเธอร์ โมไดนามิกส์ ในการออกแบบระบบทางพลังงานและความร้ อน
เทคนิคการหาค่ าเหมาะสมที่สุดทางเธอร์ โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์ สมบัติและระบบทางพลังงานและความร้ อน การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของระบบในอุตสาหกรรม
วก827
การเผาไหม้ แบบปั่นป่ วน
3 (3-0-9)
ME827 Turbulent Combustion
สมการการอนุรักษ์ สาหรั บการไหลที่มีการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทฤษฎีการไหลปั่ นป่ วน สเกลของความปั่ นป่ วน
ทฤษฎีการเผาไหม้ กลไกการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี การเผาไหม้ แบบเชื้อเพลิงกับอากาศผสมล่ วงหน้ า และแบบไม่ ผสมล่ วงหน้ าหรื อแบบ
แพร่ โครงสร้ างเปลวไฟ อัตราเร็วในการแพร่ ของเปลวไฟ และตัวแบบต่ างๆ ทีใ่ ช้ เพื่อแก้ ปัญหาทางการเผาไหม้ แบบปั่นป่ วน

วก828
การคานวณประยุกต์ ด้านพลศาสตร์ ของไหล
3 (3-0-9)
ME828 Applied Computational Fluid Dynamics
สมการอนุพนั ธ์ ย่อยของปัญหาด้ านพลศาสตร์ ของไหลทีค่ วามเร็วตา่ และสู ง ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับปัญหา
ด้ านพลศาสตร์ ของไหล เรียนรู้ วธิ ีพฒ
ั นาอัลกอริทมึ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ ความรู้ ที่เหมาะสมกับงานวิจัยและในทาง
ปฎิบัติ
วก829
การทาความร้ อนด้ วยไมโครเวฟ
3 (3-0-9)
ME829 Microwave Heating
ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับการกาเนิดความร้ อนจากไมโครเวฟ ส่ วนประกอบพื้นฐานของระบบทาความร้ อนด้ วย
ไมโครเวฟ วิธีการวัดหาค่ าไดอิเลคตริกของวัสดุ การพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ กระบวนการถ่ ายเทความ
ร้ อนในวัสดุที่มีขนาดกึ่งอนันต์ โดยใช้ กฎของแลมเบิรท์ การวิเคราะห์ กระบวน การถ่ ายเทความร้ อนในวัสดุที่มีขนาดจากัดโดยใช้
สมการแมกซ์ เวลล์ การสร้ างแบบจาลองโดยใช้ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบทาความร้ อนด้ วยไมโครเวฟสาหรับอุตสาหกรรม
วก831
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านความร้ อนและของไหล
3 (3-0-9)
ME831 Selected Topic in Thermal and Fluids
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านความร้ อนและของไหล ซึ่ ง
ผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
กลุ่มวิชาออกแบบ พลศาสตร์ การควบคุม และกลศาสตร์ ของแข็ง
วก861
เทคโนโลยีการออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตด้ วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
ME861 Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing Technologies
การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในขั้นตอนต่ างๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ การออกแบบการวิเคราะห์ ทาง
วิศวกรรม และ การผลิตชิ้นงานต้ นแบบ เบื้องหลังของโปรแกรมสาเร็จรู ปทางด้ าน CAD การใช้ NURBS แทนรู ปร่ างอิสระ
หลักการ constructive solid geometry และ quad-three representation เบื้องหลังของโปรแกรมสาเร็จรู ปทางด้ าน CAE การใช้
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้ สมการเชิงอนุพนั ธ์ การสร้ างกริดเพื่อการคานวณเชิงตัวเลข การแสดงข้ อมูลจากการคานวณด้ วย
รู ปภาพ และ แผนภูมิแบบต่ างๆ เบื้องหลังของโปรแกรมสาเร็จรู ปทางด้ าน CAM การออกแบบเส้ นทางของเครื่ องมือตัด และ การ
เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่ องซีเอ็นซี
วก862
การจาลองแบบด้ านวิศวกรรมเกษตรขั้นสู ง
3 (3-0-9)
ME862 Advanced Agricultural Engineering Simulation
ขั้นตอนการจาลองแบบด้ านวิศวกรรมเกษตร ซึ่งประกอบด้ วย กระบวนการผลิตทางการเกษตร การทางานของ
เครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตร เช่ น รถไถปรั บ หน้ า ดิน เครื่ อ งจั ก รแปรรู ป ทางการเกษตร ก าหนดตั ว ประกอบต่ า ง ๆ และ
ความสั มพันธ์ ของแบบจาลองและสมการคณิตศาสตร์ เพื่ อสร้ างแบบจาลองสาหรับงานวิจัย และการปฏิบัติจริ ง การออกแบบ
จาลองแบบจากข้ อมูลจริง

วก863
ทฤษฎีของความยืดหยุ่นขั้นสู ง
3 (3-0-9)
ME863 Advanced Theory of Elasticity
การวิเคราะห์ ความเค้ นและความเครี ยดของระบบ 3 มิติ โดยใช้ สมการสมดุลและสมการบอกความเข้ ากันได้
ปัญหาโครงสร้ างแบบไม่ สมมาตร การบิดของเพลาที่พื้นที่หน้ าตัดไม่ เป็ นวงกลม วิธีไฟไนต์ ดิฟเฟอเร็ นต์ ) และไฟไนต์ เอลิเมนต์
หลักการของพลังงาน การวิเคราะห์ ความเค้ นและความเครียดโดยการทดลอง การนาทฤษฎีของความยืดหยุ่นไปใช้ ในการออกแบบ
ทางวิศวกรรม
วก864
การประยุกต์ ทฤษฎีของแผ่นบางและแผ่นเปลือก
3 (3-0-9)
ME864 Applied Theory of Plate and Shell
การประยุกต์ ใช้ การวิเคราะห์ ความเค้ นของแผ่นบางและแผ่นเปลือกในรู ปร่ างต่ างๆ ในปัญหาทางวิศวกรรมทฤษฎี
การโก่ งตัวน้ อยและมากของแผ่นบาง การวิเคราะห์ แผ่ นเปลือกโดยทฤษฎีเมมเบรน ทฤษฎีทั่วไปของแผ่ นเปลือก การนาทฤษฎีของ
แผ่นบางและแผ่นเปลือกไปใช้ ในการออกแบบทางวิศวกรรม
วก865
การวิเคราะห์ ความเค้ นเนื่องจากความร้ อนและการประยุกต์
3 (3-0-9)
ME865 Thermal Stress Analysis and Applications
การประยุกต์ สมการอนุพันธ์ สาหรั บปัญหาความเค้ นเนื่ องจากความร้ อน ข้ อจากัดภายนอกที่มีต่อสมการไอโซ
ทรอปิ ก-เทอร์ โมอิลาสติกซิตี้ คุณสมบัติของวัสดุที่อุณหภูมิสูง ปัญหาที่เกี่ยวกับการคืบหรื อการเสี ยรู ปอย่ างถาวรเนื่ องจากอุณหภูมิ
สู ง การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ ย่อยของปั ญหาความเค้ นเนื่ องจากอุณหภู มิทั่วไปในรู ปแบบแม่ นตรงและเชิ งตัวเลข การ
พัฒนาอัลกอริทมึ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับแก้ ปัญหาความเค้ นเนื่องจากอุณหภูมิ สังเกตการณ์ ปัญหาดังกล่ าวจากเหตุการณ์
จริง การนาการวิเคราะห์ ความเค้ นเนื่องจากความร้ อนไปใช้ ในการออกแบบทางวิศวกรรม
วก866
ทฤษฎีของพลาสติกซิตแี้ ละการประยุกต์
3 (3-0-9)
ME866 Theory of Plasticity and Applications
เกณฑ์ การคราก และความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรของวัสดุพลาสติกหรื อไม่ ยืดหยุ่นแบบอุดมคติและวัสดุแข็งขึน้
แต่ เปราะเนื่ องจากความเครียด ปั ญหาที่วิเคราะห์ โดยใช้ ค่าที่ขอบเขตรู ปร่ าง ทฤษฎีสลิปไลน์ ฟิล การประยุกต์ ใช้ งานของการ
เปลีย่ นแปลงรู ปร่ างขนาดใหญ่ และกระบวนการขึน้ รู ปวัสดุ การวิเคราะห์ ความเค้ นและความเครียดโดยการทดลอง การนาทฤษฎี
ของพลาสติกซิตไี้ ปใช้ ในการออกแบบทางวิศวกรรม
วก867
กลศาสตร์ การแตกหักขั้นสู ง
3 (3-0-9)
ME867 Advanced Fracture Mechanics
ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อการแตกหักในวัสดุทางวิศวกรรม การคานวณหาตัวประกอบการแตกหัก การออกแบบ
ภาคสถิตและจลนศาสตร์ การป้ องกันความเสี ยหายของโครงสร้ าง การเกิดรอยร้ าว ตัวคูณแสดงการเพิ่มขึ้นของความเค้ น
กลศาสตร์ การแตกหักในกรณียืดหยุ่นเชิงเส้ น (linear-elastic fracture mechanics) และอีลาสโต-พลาสติก (elasto-plastic fracture
mechanics) การทดสอบการแตกหัก การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีกลศาสตร์ การแตกหักในการออกแบบทางวิศวกรรม

วก868
การล้ าขั้นสู ง
3 (3-0-9)
ME868 Advanced Fatigue
กลไกการเกิ ด การล้ า การเปลี่ย นแปลงรู ป ร่ างแบบวงรอบของวัส ดุ แ ข็ ง โพลิค ลิ ส ตั ล ไลน์ (polycrystalline
material) การเกิดของรอยร้ าวล้ าในของแข็ง การขยายตัวของรอยร้ าวล้ าในของแข็ง ความเค้ น -อายุการล้ าของการล้ าแบบจานวน
รอบสู ง ความเครี ยด-อายุการล้ าของการล้ าแบบจานวนรอบต่า การล้ าเนื่ องจากผิวสั มผัส การลื่ น การหมุนและ การกร่ อน การ
ประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีการล้ าในการออกแบบทางวิศวกรรม
วก869
การประยุกต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์
3 (3-0-9)
ME869 Applied Finite Element Method
ขั้นตอนในการสร้ างสมการไฟไนต์ เอลิเมนต์ สาหรั บปั ญหาด้ านโครงสร้ าง ด้ านการถ่ ายเทความร้ อน ด้ าน
พลศาสตร์ การไหล รวมถึงปั ญหาวิศวกรรมด้ านอื่ น ๆ การประยุกต์ อัลกอริ ทึม และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรั บแก้ ปัญหา
ทางด้ านวิศวกรรมรวมถึงการใช้ งานโปรแกรมสาเร็จรู ปแบบต่ าง ๆ สาหรับงานวิจยั ขั้นสู งต่ อไป
วก871
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสู งและการประยุกต์
3 (3-0-9)
ME871 Advanced Mechanical Vibration and Applications
การศึกษาการสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบทีถ่ ูกบังคับ การวิเคราะห์ การสั่นสะเทือนและเสถียรภาพของระบบ
ทีม่ ตี วั แปรอิสระหลายตัวทีเ่ ป็ นแบบเส้ นตรงและไม่เป็ นเส้ นตรง การวิเคราะห์ การสั่นสะเทือนและเสถียรภาพของระบบแบบต่ อเนื่อง
ผลของแรงเสี ยดทาน วิธีการเชิ งพลังงานของ Rayleigh และ Ritz การศึ กษาการสั่ นสะเทื อนแบบสุ่ ม การลดและควบคุมการ
สั่ น สะเทื อ น การวัดความสั่ น สะเทื อ น การหาความเร็ ววิกฤติในเครื่ อ งจัก รกล การใช้ ก ารวิเคราะห์ ก ารสั่ นสะเทื อ นเพื่ อการ
บารุงรักษาเครื่ องจักร การแก้ ปัญหาด้ วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
วก872

การควบคุมอัตโนมัตขิ ้นั สู งและการหาสมการ
3 (3-0-9)
ทางคณิตศาสตร์ ของระบบ
ME872 Advanced Automatic Control and System Identification
ทฤษฎีการควบคุม หลักการควบคุมขั้นสู งเฉพาะทาง adaptive, stochastic และ non-linear controls, learning
and repetitive controls การควบคุมระบบขนาดใหญ่ ที่มีตัวแปรจานวนมาก ปฏิบัติการ การนาทฤษฎีไปใช้ ควบคุมระบบทางกล
การหาสมการทางคณิตศาสตร์ ของระบบ
วก873

หัวข้ อคัดสรรทางด้ านการออกแบบ พลศาสตร์ การควบคุม
3 (3-0-9)
และกลศาสตร์ ของแข็ง
ME873 Selected Topic in Design, Dynamics, Control and Solid Mechanics
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านการออกแบบ พลศาสตร์ การ
ควบคุม และกลศาสตร์ ของแข็ง ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด

วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
วศ900
วิทยานิพนธ์
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Dissertation
การสร้ างโครงการวิจัย และการดาเนิ นการวิจัย โดยเนื้ อหาของงานวิจัยเกี่ย วข้ องกับหัว ข้ อหรื อปั ญหาทาง
วิศวกรรมสาขาต่ างๆ ได้ แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมอุตสาหการ หรื อ
วิศวกรรมเครื่ องกล การทาวิจยั จะต้ องก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาวิศวกรรมในสาขาวิชาดังกล่ าว และเป็ นการดาเนินงาน
ภายใต้ การแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษา ซึ่งเป็ นอาจารย์ ประจาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทาการวิจัยจะต้ องเสนอผลงานวิจัยนี้
อย่ างเป็ นทางการ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้สู นใจเข้ าฟัง มีการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ มีจริยธรรมในการทาวิจัย และจริยธรรม
ในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยในการจัดทาผลงานวิจยั เป็ นรู ปเล่ ม สามารถเขียนเป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั โดยเนื้อหาของงานวิจยั เกีย่ วข้ องกับหัวข้ อหรื อปัญหาทางวิศวกรรมสาขา
ต่ างๆ ได้ แ ก่ วิศ วกรรมเคมี วิศ วกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิว เตอร์ วิศ วกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมอุตสาหการ หรื อ
วิศวกรรมเครื่ องกล ภายใต้ การแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ พร้ อมทั้งสามารถนาเสนอผลการวิจัย และ
เผยแพร่ ผลการวิจยั ได้ อย่ างถูกต้ อง และมีจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึ กษามีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย สามารถผลิตผลงานวิทยานิพนธ์ อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ใน
หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หมวดวิชาวิศวกรรมโยธา หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หมวดวิชาวิศกรรมไฟฟ้ า และหมวดวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล พร้ อมทั้งสามารถวิเคราะห์ และเรียบเรียงผลงานวิจัย เพื่ อ
เผยแพร่ ได้
5.3 ช่ วงเวลา
-แผนการศึกษาแบบ 1.1 นักศึกษาสามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ต้งั แต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 1 จนถึง ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 3
-แผนการศึกษาแบบ 2.1 นักศึ กษาสามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึ กษาที่ 2 จนถึง ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 3
-แผนการศึกษาแบบ 2.2 นักศึ กษาสามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึ กษาที่ 2 จนถึง ภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 4

5.4

จานวนหน่ วยกิต
แผนการศึกษา แบบ 1.1 ทาวิทยานิพนธ์
แผนการศึกษา แบบ 2.1 ทาวิทยานิพนธ์
แผนการศึกษา แบบ 2.2 ทาวิทยานิพนธ์
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หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

5.5

ข้ อกาหนดการสอบวัดคุณสมบัติ การทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1) นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 มีสิทธิที่จะสอบวัดคุณสมบัติเมื่อจดทะเบียน
มาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 1 ภาคการศึกษา
2) การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ป ระกอบด้ ว ยการสอบข้ อเขี ย นและสอบปากเปล่ า ด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติที่แต่ งตั้งโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาต้ องสอบวัดคุณสมบัติให้ ได้ ระดับ P
(ผ่ า น) ภายใน 3 ครั้ ง มิฉ ะนั้ น จะถู ก ถอนชื่ อ ออกจากทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง นี้เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
5.5.2 การทาวิทยานิพนธ์
1) นักศึ กษาแผนการศึ กษา แบบ 1.1 สามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ต้ังแต่ ภาคการศึ กษาแรกที่เข้ า
ศึกษา
2) นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษามาแล้ วไม่ น้อย
กว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ หรื อจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 3.00 และ
สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้ ระดับ P (ผ่าน)
3) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
4) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยยื่ นเรื่ องให้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 5 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
5) อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก และ/หรื อ อาจารย์ ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
5.5.3 การสอบวิทยานิพนธ์
1) อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6

การเตรียมการ
นักศึกษาเข้ าพบอาจารย์ ทปี่ รึกษาเพื่อขอคาแนะนาในหัวข้ อการทาวิทยานิพนธ์ ที่ตนเองสนใจ พร้ อมวางกรอบหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ และทาการศึกษารายวิชาทีเ่ กีย่ วข้ องกับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ และทาการค้ นคว้ าเอกสารวิชาการทีเ่ กีย่ วข้ อง
โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือนักศึกษาในเรื่ องต่ างๆ เกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์

5.7

กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ ดาเนินการภายใต้ บริหารจัดการ และการทวนสอบมาตรฐานจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินผลแบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยมีการ
ประเมินผล ดังนี้
1) ประเมิ น ผลเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ จากการสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
ประกอบด้ วยอาจารย์ ประจา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ คี ุณวุฒิตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรโดยคณะกรรมการสอบ
จะพิจารณา และเสนอข้ อคิดเห็นเกีย่ วกับเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
2) ประเมินผลความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ จากการสอบความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ จะพิจารณา และให้ คาแนะนาเพื่อการปรับแก้ ไข
3) ประเมินผลการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์
จากการนาเสนอในทีป่ ระชุมและการสอบปากเปล่ า ซึ่งคณะกรรมการจะประเมิน และให้ คาแนะนาเพื่อการปรับแก้ ไข
4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นผู้พจิ ารณาผลการาสอบวิทยานิพนธ์ อกี ครั้งเพื่อเป็ นการทวนสอบมาตรฐาน

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า B
เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า B ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับ
เฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรื อระดับตา่ กว่ า B ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษา
ซ้าในรายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า Bมิ ฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลื อก นักศึ กษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า B ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่
นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่ าน) และ
ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต

1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การกาหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ เกิดขึ้นเพื่ อแสดงหลักฐานยื นยันหรื อสนับสนุ นว่ า
นักศึ กษาและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทุกด้ าน เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นอย่ างน้ อย
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสั มมนา การทาวิทยานิพนธ์ จะต้ องสอดคล้ องกับกลยุทธ์ การ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โดยให้ เ ป็ นความรั บ ผิด ชอบของอาจารย์ ผู้ ส อนในการออกข้ อ สอบหรื อ ก าหนดกลไกและ
กระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสั มพันธ์ กับการประเมินข้ อสอบ การประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจาหลักสู ตร และ/หรื อ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเอง ส่ วนการทวนสอบใน
ระดับหลักสู ตร ให้ มรี ะบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เน้ นการทาวิจัยสั มฤทธิผลของการประกอบอาชีพ
หรื อการศึกษาต่ อของดุษฎีบัณฑิต โดยทาการวิจัยอย่ างต่ อเนื่ อง แล้ วนาผลที่ได้ มาเป็ นข้ อมูลในการประเมินคุณภาพของ
หลักสู ตร การพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้ อการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ดังต่ อไปนี้
(1) สภาวะการได้ งานทาหรื อศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต
(2) ตาแหน่ งงานและความก้ าวหน้ าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่ อความรู้ ความสามารถทีไ่ ด้ เรียนรู้ จากหลักสู ตร ทีใ่ ช้ ในการประกอบอาชีพหรื อศึกษา
ต่ อ พร้ อมกับเปิ ดโอกาสให้ มกี ารเสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสู ตรให้ มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้ ดุษฎีบัณฑิตหรื อนายจ้ าง พร้ อมกับเปิ ดโอกาสให้ มขี ้ อเสนอแนะต่ อสิ่งทีค่ าดหวังหรื อต้องการ
จากหลักสู ตรในการนาไปใช้ ในการปฏิบัตงิ านในสถานประกอบ การ
(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตทีส่ าเร็จจากหลักสู ตรเข้ าศึกษาต่อเพื่อปริญญาทีส่ ู งขึน้ โดย
ประเมินทางด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัตอิ ื่นๆ
(6) ความเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ พเิ ศษและผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก ต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิต
ทีส่ าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ ความรู้ และการปรับปรุงหลักสู ตร ให้ มคี วามเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทางการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและสังคมในปัจจุบันมากยิง่ ขึน้
(7) ผลงานของนักศึกษาและดุษฎีบณ
ั ฑิตทีส่ ามารถวัดเป็ นรู ปธรรมได้ เช่ น
- จานวนผลงานวิจยั ทีเ่ ผยแพร่
- จานวนสิทธิบัตร
- จานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรทีท่ าประโยชน์ เพื่อสังคม

3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา แผนการศึกษา แบบ 1.1
(1) ได้ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยมีจานวนหน่ วยครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
(2) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
(3) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(4) ได้ ร ะดั บ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
(5) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์หรื อได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารระดับนานาชาติทมี่ กี รรมการ
ภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่ อนการตีพมิ พ์อย่ างน้ อย 2 เรื่ อง โดยผลงานนีจ้ ะต้ องได้การรับรองจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(6) ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
3.2 การสาเร็จการศึกษา แผนการศึกษา แบบ 2.1 และ 2.2
(1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ และสอบผ่านครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร โดยมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
(แผนการศึกษาแบบ 2.1) และไม่น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต (แผนการศึกษาแบบ 2.2)
(2) ได้ ค่าเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(3) ได้ ค่าระดับ P ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
(4) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(5) ได้ ร ะดั บ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
(6) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้ รับการตีพมิ พ์หรื อได้รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารระดับนานาชาติทมี่ กี รรมการ
ภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่ อนการตีพมิ พ์อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง โดยผลงานนีจ้ ะต้ องได้การรับรองจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(7) ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

