มคอ. 2

คำอธิบำยรำยวิชำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ
010013001

วิศวกรรมและกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1(1-0-2)
Introduction to Engineering and Computer Applications
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชาชีพวิศวกรรม ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์สาขา
ต่างๆ ปั ญหาเชิงวิศวกรรม การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม
การ
ออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม การทดสอบและการทดลอง การใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น
โครงสร้ า งและการท างานของส่ ว นประกอบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ การ ใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการทารายงานและนาเสนอ ซอฟต์แวร์ช่วยการศึกษาเชิงวิศวกรรม การ
หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

010013002 กำรเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Drawing
วิชาบังคับก่อน: 010403001 เขียนแบบวิศวกรรม

2(1-2-3)

การร่างภาพจากจิ นตนาการ การสื่อสารความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างชัดเจนผ่าน
รูปภาพ พื้นฐานการทางานของเครื่องมือและเครื่องจักรอย่างง่าย การประกอบและการผลิต
ชิ้นส่วน การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น แบบเครื่องจักรกล แบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล แบบเครื่องจักรกระบวนการ สัญลักษณ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์มาตรฐาน กรรมวิธี
การสร้างและการผลิตตามแบบ ขั้นตอนเตรียมงานผลิต
010013003

กำรเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
Computer-aided Engineering Drawing
วิชาบังคับก่อน: 010013002 การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

1(0-3-1)

พื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและเขียนแบบ ทฤษฎีคอมพิวเตอร์
กราฟฟิกส์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างรูปสองมิติและสามมิติบนฐานซอ
ลิดโมเดล การสร้างจุดและระนาบแกนอ้างอิง การประกอบชิ้นงาน การทาแบบ สองมิติจาก
รู ป ทรงสามมิติ การเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรมช่ว ยออกแบบอื่นๆ ชิ้นส่ ว นเครื่องจัก ร
เครื่องจักรกระบวนการไคนาจลย์ การทาเมชเบื้องต้น โครงงานออกแบบเขียนแบบเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหา

1

มคอ. 2

010013005

วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรเครื่องกลและกำรบิน
3(3-0-6)
Numerical Methods for Mechanical and Aerospace Engineers
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การคานวณเชิงตัวเลขและความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการคานวณ การหาราก
ของสมการพีชคณิต การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
การสร้าง
สมการจากกลุ่มข้อมูลและการประมาณค่าระหว่างช่วง การหาค่าที่ เหมาะสมที่สุด อนุพันธ์
และการอินทิเกรต อนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ย่อย

010013102

กลศำสตร์ของแข็ง
Mechanics of Solids
วิชาบังคับก่อน: 010403003 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)

หลักการของแรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และ
ความเครี ย ด แผนภู มิแรงเฉื อนและโมเมนต์ ดั ด การวิเ คราะห์ การรับภาระ
ใน
แนวแกน การบิด การดัด ภาระตามแนวขวาง การแอ่นของคาน ความเค้นรวม วงกลมมอร์
ส าหรั บ แปลงความเค้ น และความเครียด การโก่ง เดาะ ทฤษฎีค วามเสี ยหาย
วิ ธี
พลังงาน
010013105

กำรออกแบบเครื่องกล
4(4-0-8)
Mechanical Design
วิชาบังคับก่อน : 010013102 กลศาสตร์ของแข็ง
พื้นฐานของการออกแบบทางกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย ความ
เชื่อมั่น ความล้าตัวของวัสดุ การออกแบบชิ้นส่วนพื้นฐาน หมุดย้า การเชื่อม การยึด สกรู
ลิ่ ม และสลั ก สปริ ง สกรู ส่ ง ก าลั ง คั บ ปลิ ง รองลื่ น เฟื อ ง เบรกและคลั ท ช์ สายพาน โซ่
โครงงานออกแบบ

010013107

วิธีกำรไฟไนต์เอลิเมนต์
Finite Element Methods
วิชาบังคับก่อน: 010013102 กลศาสตร์ของแข็ง
010013303 การถ่ายเทความร้อน

3(3-0-6)

ฟังก์ชันการประมาณการ การสร้างฟังก์ชันการประมาณการแบบโนดและ ไม่มี
โนด สมการของเอลิเมนต์ สมการอินทิเกรัล วิธีการคานวณแบบไฟไนต์เอลิเมนต์ ปัญหา
การแพร่ สมการแบบคงตัว สมการพลศาสตร์ การสร้างแบบจาลองเพื่อหา
ผลเฉลยแบบ
ไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างโปรแกรมสาหรับปัญหาวิศวกรรม

2
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010013201

พลศำสตร์วิศวกรรม
Engineering Dynamics
วิชาบังคับก่อน: 010403003 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)

จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค กลุ่มอนุภาค และวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน สมดุลพลวัต หลักของงานและพลังงาน กฏการอนุรักษ์พลังงาน การกระทบของ
อนุภาค หลักการดลและโมเมนตัม การเคลื่อนที่เฉพาะตัวและ
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับ
แกนอ้างอิงเลื่อนและหมุน
010013203 กำรสั่นสะเทือนทำงกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibration
วิชาบังคับก่อน: 010013201 พลศาสตร์วิศวกรรม
010023403 แมคคาทรอนิกส์ในวิศวกรรมการบิน
ระบบและสัญญาณของระบบฟิสิกส์ มวล สปริงและตัวหน่วง การสั่นสะเทือนของ
ระบบในระดับความเสรีขั้นเดียวและหลายขั้น การสั่นแบบปิด แบบเสรี แบบหน่วงและแบบ
บังคับ การตอบสนองของระบบต่อแรงภายนอกแบบต่างๆ การหา
การตอบสนอง
ของระบบด้วยการแปลงของลาปลาส และการแปลงของฟูริเยร์
การแก้ปัญหาของ
การสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบแบบต่อเนื่อง การหาคาตอบด้วยระเบียบวิธีการ
คานวณเชิงตัวเลข และระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
010013204

กำรควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control
วิชาบังคับก่อน: 010013201 พลศาสตร์วิศวกรรม
010023403 แเมคคาทรอนิกส์ในวิศวกรรมการบิน
หลักการพื้นฐานของการควบคุมอัตโนมัติ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ของ
ระบบและชิ้ น ส่ ว นระบบควบคุ ม ระบบควาบคุ ม แบบเปิ ดและแบบป้ อ นกลั บ
การ
วิเคราะห์ผลตอบสนองและเสถียรภาพของระบบ การควบคุมเชิงเส้น การควบคุมประเภท
พีไอดี การวิเคราะห์ระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบตัวควบคุม
ด้วยวิธีเส้นทางเดินของรากและในโดเมนความถี่ การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวแปรสถานะ
เบื้องต้น

3

มคอ. 2

010013211

เทคนิคกำรจำลองสำหรับวิศวกรเครื่องกลและกำรบิน
3(3-0-6)
Simulation Technique for Mechanical and Aerospace Engineers
วิชาบังคับก่อน: 010013005 วิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรเครื่องกลและการบิน
ทบทวนวิธีการคานวณเชิงตัวเลข แบบจาลองและการจาลอง เสถียรภาพและความ
เชื่อถือได้ของการจาลอง การจาลองสมการอนุพันธ์สามัญ การจาลองระบบพลวัต วิธีไฟ
ไนดิฟเฟอร์ เรนส์ วิธีมอนทิคาร์โล สมการคลื่ น วิธีไฟไนเอลิเมนต์ การคานวณ ทาง
พลศาสตร์ของไหล

010013212

กำรออกแบบระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control System Design
วิชาบังคับก่อน: 010013204 การควบคุมอัตโนมัติ
ทบทวนการออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้นด้วยวิธีรู ทโลกัส และวิธีผลตอบสนอง
ความถี่ การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การควบคุมแบบ
ดิ จิ ต อล การออกแบบตั ว ควบคุ ม แบบสถานะป้ อ นกลั บ และการออกแบบ
ตั ว
สังเกตการณ์

010013301

เทอร์โมไดนำมิกส์
Thermodynamics
วิชาบังคับก่อน: 040313005 ฟิสิกส์ 1

4(4-0-8)

หลักการและนิยามพื้นฐาน งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์
คุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธิ์ ระบบที่ไม่มีการไหล ระบบที่มีการไหล กฎข้อที่สอง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี การย้อนกลับได้และการย้อนกลับไม่ไ ด้ การใช้ประโยชน์
ได้ วัฏจักรผลิตกาลัง วัฏจักรทาความเย็น คุณสมบัติของก๊าซผสม ไซโครเมตริ คและการ
สันดาปเบื้องต้น
010013302

กลศำสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
วิชาบังคับก่อน: 040313005 ฟิสิกส์ 1
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

4(4-0-8)

คุณสมบัติของของไหล สมดุลสถิตของของไหล สนามการไหล การวิเคราะห์เชิง
ระบบ การวิเคราะห์เชิงปริมาตรควบคุม สมการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงานในรูป
อนุพันธ์และในรูปอินทิกรัล ความสัมพันธ์ทางความเค้นความเครียดของของไหล สมการนาวิ
เยร์สโตกส์ ทฤษฎี ชั้นชิดผิว การไหลแบบปัวเซยล์กูเอทต์ การวิเคราะห์มิติและความคล้าย
การไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน การไหลภายในระบบท่อ การไหลผ่า นแผ่นระนาบ
การไหลผ่านวัตถุที่จมอยู่ในสนามการไหล
010013303

กำรถ่ำยเทควำมร้อน

3(3-0-6)
4
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Heat Transfer
วิชาบังคับก่อน: 010013301 เทอร์โมไดนามิกส์
010013302 กลศาสตร์ของไหล
การนาความร้อนแบบคงตัวในหนึ่งและสองมิติ การนาความร้อนแบบไม่คงตัวใน
หนึ่งมิติ การแผ่รังสีความร้อน คุณสมบัติของการแผ่รังสี ตัวประกอบทางรูปทรง และผิว
เชิงซ้อน การพาความร้อน ชั้นชิดผิวแบบราบเรียบและปั่นป่ว นกับการถ่ายเทความร้อน การ
สูญเสียความร้อน การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การพาความร้อนแบบบังคับและเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน การพาความร้อนขอกระบวนการเดือด
และควบแน่น
010013304

กำรทำควำมเย็นและปรับอำกำศ
Refrigeration and Air Conditioning
วิชาบังคับก่อน: 010013303 การถ่ายเทความร้อน

3(3-0-6)

หลักการเบื้องต้นของการทาความเย็นและสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ วัฏจักรทา
ความเย็นแบบอัดไอชั้นเดียวและหลายชั้น ระบบทาความเย็นชนิดต่างๆ สารทาความเย็น
คอมเพรสเซอร์ อีวาปโปเรเตอร์ คอนเดนเซอร์ ระบบควบคุมการทางาน การหาภาระของ
การทาความเย็นห้องเย็น การหาภาระของการปรับอากาศชนิดต่างๆ คอยล์เย็น และการลด
ความชื้น หอผึ่งลมเย็น การระบายอากาศและกระจายลม การควบคุม ระบบปรับอากาศ
010013305

กำรเผำไหม้และกำรควบคุมมลพิษ
Combustion and Emission Control
วิชาบังคับก่อน: 010013301 เทอร์โมไดนามิกส์

3(3-0-6)

การวิเคราะห์การเผาไหม้ที่ stoichiometric การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังงาน-อุณหภูมิ คุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงก๊าซและหัวเผาน้ามัน เปลวไฟแบบ
laminar และ turbulent โครงสร้างเปลวไฟแบบ turbulent เปลวไฟแบบ diffusion และ
premixed เสถียรภาพของเปลวไฟ การควบคุมมลพิษ
จากการเผาไหม้
010013602

010013603

หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ 1
Special Topics in Aerospace Engineering I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นปัญหาในหัวข้อที่
สามารถศึกษาวิจัยและสรุปผลได้สาเร็จใน 1 ภาคการศึกษา
หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Aerospace Engineering II
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นปัญหาในหัวข้อที่
สามารถศึกษาวิจัยและสรุปผลได้สาเร็จใน 1 ภาคการศึกษา
5
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010013901

ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
Mechanical Engineering Laboratory I
วิชาบังคับก่อน: 010013201 พลศาสตร์วิศวกรรม
010013301 เทอร์โมไดนามิกส์
010013302 กลศาสตร์ของไหล
ปริมาณทางกล การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน การวัดค่าปริมาณทางกลค่าต่างๆ แรง
ความดัน ความเค้น โมเมนต์ ทอร์ค อุณหภูมิ ระยะขจัดเชิงเส้ นและเชิงมุม ความเครียด
ความเร็ว อัตราไหล ความร้อน กาลังงาน รูปทรงของวัตถุ พื้นที่ความหนาแน่น

010023401

กลศำสตร์กำรบิน
Flight Mechanics
วิชาบังคับก่อน: 010403003 สถิตยศาสตร์

4(4-0-8)

อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น สมรรถนะการบิน การบินแบบเพดานคงที่ การไต่และลด
เพดานบิน เวลาและระยะเวลาการบิน การบินขึ้นและลง เสถียรภาพการบิน ตัวแปรทาง
เสถียรภาพต่างๆ เงื่อนไขเสถียรภาพแบบสถิต
010023402

กลศำสตร์กำรบินในอวกำศ
Spaceflight Mechanics
วิชาบังคับก่อน: 010013201 พลศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)

กลศาสตร์การบินของยานอวกาศ สมการวงโคจร ประเภทของวงโคจร
การ
เปลี่ยนแปลงวงโคจร ตาแหน่งและความเร็วของการโคจร เวลาการโคจร เส้นทางโคจร
ระหว่างดวงดาว ระบบยานอวกาศเบื้องต้น พลศาสตร์และการควบคุมการทรงตัว ของ
ยานอวกาศเบื้องต้น
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010023403

แมคคำทรอนิกส์ในวิศวกรรมกำรบิน
Mechatronics in Aerospace Engineering
วิชาบังคับก่อน: 010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

4(4-0-8)

วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตัล การวัดและเครื่องมือวัด ทางกล
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบและสัญญาณ เซนเซอร์ และแอคชูเอเตอร์ในงาน
วิศวกรรมการบินและอวกาศ ระบบกลไก การจาลองระบบทางการบินและอวกาศโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น
010023404

โครงสร้ำงและวัสดุทำงกำรบินและอวกำศ
Aerospace Structures and Materials
วิชาบังคับก่อน: 010013102 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง

3(3-0-6)

การวิเคราะห์โครงสร้าง เสถียรภาพของโครงสร้าง โครงสร้างประกอบ กลศาสตร์
การล้าตัวและการแตกหัก วัสดุทางการบินและอวกาศ วัสดุประกอบ ผลตอบสนองทางกล
ของวัสดุประกอบ การออกแบบวัสดุประกอบ วิธีการไฟไนต์เอลิ-เมนต์เบื้องต้น
010023405

อำกำศพลศำสตร์
Aerodynamics
วิชาบังคับก่อน: 010013302 กลศาสตร์ของไหล

3(3-0-6)

การไหลแบบศักยะผ่านวัตถุที่จมอยู่ในสนามการไหล ระเบียบวิธีการคานวณแรงยก
แบบพาเนล การไหลหนืด การไหลในชั้นชิดผิว การไหลแบบอัดตัว การไหลแบบเหนือเสียง
แพนอากาศแบบการไหลเหนือเสียง ปีกสาหรับการบินเหนือเสียง หลักการของอุปกรณ์เพิ่ม
แรงยกต่าง ๆ
010023406

ปฏิบัติกำรวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ
Aerospace Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่อน: 010013301 เทอร์โมไดนามิกส์
010013302 กลศาสตร์ของไหล

1(0-3-1)

ทาการทดลองต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐานและวิศวกรรมการบิน
และอวกาศ เพื่อเสริมสร้างให้มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานและเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิศวกรรม
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010023407

กำรออกแบบอำกำศยำน
Aircraft Design
วิชาบังคับก่อน: 010023401 กลศาสตร์การบิน

3(3-0-6)

อากาศพลศาสตร์ โครงสร้างอากาศยาน สมรรถนะและเสถียรภาพการบิน การ
กาหนดขนาดเบื้องต้น ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการออกแบบ แผนภาพอากาศยาน กฎและ
ข้อบังคับในการออกแบบ การออกแบบชิ้นส่ วนอากาศยาน ระบบขับดันของอากาศยาน
ระบบอากาศยาน การจั ดสร้ างอากาศยาน การบริห ารและประเมินต้น ทุน การทดสอบ
ภาคพื้นและภาคอากาศ ผลกระทบของพารามิเตอร์ในการออกแบบ
การซ่อมบารุง
010023408

กำรขับดันทำงกำรบินและอวกำศ
Aerospace Propulsions
วิชาบังคับก่อน: 010013302 กลศาสตร์ของไหล
010013301 เทอร์โมไดนามิกส์

3(3-0-6)

พื้นฐานของระบบขับดันที่ใช้ในการบินและอวกาศ วัฏจักรเทอร์โมไดนามิกส์ของ
ระบบขั บ ดั น การเผาไหม้ เ บื้ อ งต้ น การวิ เ คราะห์ ร ะบบขั บ ดั น ทางการบิ น และอวกาศ
เครื่องยนต์ลูกสู บ เทอร์โ บเจ๊ต เทอร์โบชาฟท์ เทอร์โบพร็อพ เทอร์โ บแฟน แรงเจ็ตจรวด
และภารกิจด้านอวกาศ
010023411

กำรออกแบบอำกำศยำนขั้นสูง
Advanced Aircraft Design
วิชาบังคับก่อน: 010023407 การออกแบบอากาศยาน

3(3-0-6)

เป็นวิชาต่อเนื่องจากวิชา 010023407 การออกแบบอากาศยาน การศึกษาและ
ออกแบบอากาศยานในรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละชิ้นส่วน การกาหนดรูปแบบและขนาด
ที่แน่นอนและเหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์การทางานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
ข้างต้น
010023412

พลศำสตร์และกำรควบคุมอำกำศยำน
Aircraft Dynamics and Control
วิชาบังคับก่อน: 010023401 กลศาสตร์การบิน
010013204 การควบคุมอัตโนมัติ

3(3-0-6)

การเคลื่อนที่ใน 3 มิติ การแปลงระบบพิกัด เสถียรภาพและการควบคุมแบบสถิต ย์
ของอากาศยาน สมการการเคลื่อนที่ของอากาศยาน เสถียรภาพพลวัต อนุพันธ์เสถียรภาพ
การควบคุมป้อนกลับสาหรับอากาศยาน
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010023413

ระบบอำกำศยำน
Aircraft Systems
วิชาบังคับก่อน: 010023401 กลศาสตร์การบิน

3(3-0-6)

ประเภทของอากาศยาน ส่วนประกอบของเครื่องบิน โครงสร้างเครื่องบิน ลาตัว
และปีก ระบบขับเคลื่อนและกลไกต่างๆ ระบบลงจอด ห้องกัปตัน ห้องผู้โดยสาร ห้องเก็บ
สัมภาระ ระบบเครื่องมือวัดและควบคุมต่างๆ
010023414

กำรออกแบบระบบทำงอวกำศ
Space System Design
วิชาบังคับก่อน: 010023402 กลศาสตร์การบินในอวกาศ

3(3-0-6)

การออกแบบพันธะกิจ สิ่งแวดล้อมในอวกาศ การออกแบบวงโคจร
การ
กาหนดขนาดเบื้องต้น พลศาสตร์และการควบคุมการทรงตัว การออกแบบโครงสร้างยาน
อวกาศ การควบคุมอุณหภูมิ ระบบไฟฟ้าต้นกาลัง ระบบสื่อสาร ระบบขับดัน ระบบนาส่งสู่
อวกาศ การทดสอบ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ การประเมินต้นทุน
010023415

พลศำสตร์และกำรควบคุมอวกำศยำน
Spacecraft Dynamics and Control
วิชาบังคับก่อน: 010023402 กลศาสตร์การบินในอวกาศ
010013204 การควบคุมอัตโนมัติ

3(3-0-6)

การเคลื่อนที่ใน 3 มิติ การแปลงระบบพิกัด พลศาสตร์แบบการทรงตัวของอวกาศ
ยาน การหาค่าการทรงตัวของอวกาศยาน เสถียรภาพและการควบคุมการทรงตัวแบบต่างๆ
010023416

ระบบสื่อสำรในอวกำศ
Space Communication System
วิชาบังคับก่อน: 010023402 กลศาสตร์การบินในอวกาศ

3(3-0-6)

ระบบรับและส่งระหว่างยานอวกาศกับโลก ข้อจากัดและมาตรฐานต่างๆ ใน
การสื่อสาร องค์ประกอบของสถานีบนพื้นโลก การเปลี่ยนและสร้างสัญญาณเพื่อ การส่ง
และรับ ข้อแตกต่าง ข้อดีและข้อเสียของสัญญาณในช่วงความถี่ต่างๆ
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010023901

โครงงำนวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ 1
Aerospace Engineering Project I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

1(0-3-1)

เป็นโครงงานสาหรับนักศึกษาที่มีจานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 60% ของ
จานวนหน่วยกิตรวมเฉพาะรหัสวิชา 0100xxxxx หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ
โดยเป็นการนาความรู้ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มา
ออกแบบหรือสร้างระบบตามเงื่อนไขหน้าที่ที่กาหนด โดยจะต้องมีการสอบเสนอโครงงาน
ก่อนดาเนินการเพื่อหาหัวข้อที่เหมาะสม ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน วางแผนการ
ดาเนินงาน ศึกษาหาข้อมูลในโครงงานที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ส่วนในการ
ประเมินผลนักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้า เน้นถึงหลักการและเหตุผลของความเป็นไปได้
อย่างละเอียดการออกแบบเบื้องต้น ความก้าวหน้าของโครงงาน ค่าใช้จ่ายและปัญหาที่
เกิดขึ้นและการแก้ไข การนาเสนอผลงาน
010023902

โครงงำนวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ 2
3(0-6-3)
Aerospace Engineering Project II
วิชาบังคับก่อน: 010023901 โครงงานวิศวกรรมการบินและอวกาศ 1
เป็นโครงงานต่อเนื่องจาก 010023901 โครงงานวิศวกรรมการบินและอวกาศ 1
นักศึกษาต้องนาเสนอการออกแบบโครงงานขั้นสุดท้ายและรายละเอียดที่พร้อมดาเนินงาน
และอาจจะมีการปรับแต่งแผนดาเนินงานและค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
ในการออกแบบ
รายละเอียด นักศึกษาจะดาเนินงานตามแผนงานที่ได้ปรับปรุงแล้ว และบางกรณีอาจจะต้อง
มีการสร้างระบบเพื่อใช้ทดสอบถ้าจาเป็น ส่วนการประเมินผลจะทาเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงงานแล้วโดยจะเน้นการสอบเสนอรายละเอียดทั้งหมดในการดาเนินงานและสรุปผล
การออกแบบเป็นหลัก

010113851

วิศวกรรมไฟฟ้ำพื้นฐำน
Basic Electrical Engineering
วิชาบังคับก่อน: 040313007 ฟิสิกส์ 2

3(3-0-6)

หน่ ว ยวั ดทางไฟฟ้ า ตัว ต้า นทาน ตั ว เหนี่ ยวนา ตัว เก็ บประจุ การวิเ คราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงในสถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสาม
เฟส การคานวณและปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลังทางไฟฟ้า วงจรแม่เหล็กเบื้องต้น หม้อ
แปลงไฟฟ้าและการใช้งาน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับและ การใช้งาน
วิธีการส่งผ่านกาลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น
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010113852

ปฏิบัติกำรไฟฟ้ำพื้นฐำน
1(0-3-1)
Basic Electrical Laboratory
วิชาบังคับก่อน: 010113851 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน หรือเรียนร่วมกัน
การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น และการทดลองทางไฟฟ้าที่สนับสนุนเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

010213410

กรรมวิธีกำรผลิต
Manufacturing Processes
วิชาบังคับก่อน : 010403002 วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

วิ ธี ก ารและทฤษฎี ก ารหล่ อ การขึ้ น รู ป การตั ด กลึ ง การไส การตั ด การเจาะ
การเชื่อมและการเคลือบผิว โดยการเน้นหนักถึงความสัมพันธ์ของการเลือกวัสดุกับ
การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการคิดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน การสาธิตการใช้
เครื่องมือกลสาหรับกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
010213702

จรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพ
Work Ethics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

2(2-0-4)

คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ธรรมในการครองตน ธรรมในการครองคน ธรรมใน
การครองงาน สิ่งที่ควรตระหนักกับงานในลั กษณะต่างๆ การบริห ารอารมณ์
การ
ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันคุณค่าพึ่งประสงค์ในหน้าที่การงาน
010403001

เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(2-2-5)

ข้อกาหนดและมาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนภาพด้วยมือเปล่า การฉายภาพ
รูปทรงเรขาคณิต การกาหนดขนาด รูปทรง และตาแหน่งอ้างอิง ภาพสามมิติ ภาพตัด
ภาพคลี่
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010403002

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลหะและโลหะวิทยาเบื้องต้น แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม โครงสร้างจุลภาค และ
โครงสร้างมหภาคของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า คุณสมบัติของเหล็กกล้า เหล็กกล้า
ไร้สนิมและเหล็กหล่อ การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน คุณสมบัติของ
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก พอลิเมอร์ เซรามิก คอมโพสิต คอนกรีต แอสฟัลท์ และไม้ หลักการ
เบื้องต้นของการทดสอบวัสดุแบบทาลายและไม่ทาลาย

010403003

สถิตยศำสตร์วิศวกรรม
Engineering Statics
วิชาบังคับก่อน: 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
040313005 ฟิสิกส์ 1

3(3-0-6)

การจ าแนกความรู้เกี่ยวกั บกลศาสตร์วิ ศวกรรม สภาพและพฤติก รรมของวัต ถุ
ในทางสถิตยศาสตร์วิศวกรรม ระบบและผลลัพธ์ของแรงต่างๆ ที่กระทาต่อวัตถุ การรวมและ
แยกแรง การสมดุลของแรง การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลาง
และจุด
ศูนย์กลางของวัตถุ แรงเสียดทาน โครงสร้างข้อหมุน โมเมนต์ความเฉื่อย ของพื้นที่ งาน
เสมือนและความเสถียร
010403004

กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

3(2-2-5)

หลักการทางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบในการทางาน
ของ
คอมพิ ว เตอร์ ความสั มพั น ธ์เ ชิง การท างานระหว่า งฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์แ วร์
การ
ประมวลผลข้ อ มู ล แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ก การท างานพื้ น ฐานของการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง ขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบโปรแกรม
การ
แก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
040113001

เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

3(3-0-6)

สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีโครงสร้างอะตอม
และการจั ดเรี ย งอิ เล็ กตรอน ตารางธาตุและสมบัติต ามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเทที ฟ
อโลหะ โลหะทรานซิซัน พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง
และสารละลาย อุณ หพลศาสตร์ เ คมี จลนพลศาสตร์ เ คมี สมดุ ล เคมี สมดุ ล อิ อ อน
เคมีไฟฟ้า
040113002 ปฏิบัติกำรเคมีสำหรับวิศวกร
1(0-3-1)
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มคอ. 2

Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาบังคับก่อน: 040113001 เคมีสาหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน
ปฎิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
040203111

คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัว แปรเสริม พีช คณิตของเวกเตอร์
เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์
และการ
อินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์รูปแบบ
ยังไม่กาหนด
เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

040203112

คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics II
วิชาบังคับก่อน: 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

3(3-0-6)

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน
มูลฐาน อนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจง
และเวกเตอร์เจาะจง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง
การหาอนุพันธ์
และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร และการประยุกต์
040203211

คณิตศำสตร์วิศวกรรม 3
Engineering Mathematics III
วิชาบังคับก่อน: 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
เกรเดียนท์ เคิร์ ลและไดเวอร์เจนซ์ อินทิกรัลตามเส้ น อินทิกรัล ตามพื้นผิว สมการเชิง
อนุพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้น คาตอบแบบอนุกรม
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040313005

ฟิสิกส์ 1
Physics I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

3(3-0-6)

เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่ อนที่ของนิว ตัน การเคลื่อนที่แบบ
เส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของ
สองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง
การจาแนก
คลื่ น สมการคลื่ น นิ่ ง คลื่ น กระแทก บี ต ส์ ความเข้ ม และระดั บ ความเข้ ม เสี ย ง
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม
การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดม
คติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของ
ของไหล การพยุง กฎของปาสคาล สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นุยยี การวัดความ
ดัน การวัดอัตราการไหล
040313006

ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory I
วิชาบังคับก่อน: 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน

1(0-2-1)

หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313005 ฟิสิกส์ 1
040313007

ฟิสิกส์ 2
Physics II
วิชาบังคับก่อน: 040313005 ฟิสิกส์ 1

3(3-0-6)

คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศน
ศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สาร
ไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ กฎของบิโอต์-สวาร์ท กฎของแอมแปร์
แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า เหนี่ ย วน า ตั ว เหนี่ ย วน า สารแม่ เ หล็ ก
วงจรกระแสสลั บ และ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุดา อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงแบบคอมป์
ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ความทวิภาค อะตอมหลายอิเล็กตรอน ทฤษฎีแถบพลังงาน
โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
040313008 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2
Physics Laboratory II
วิชาบังคับก่อน: 040313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน

1(0-2-1)

หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313007 ฟิสิกส์ 2
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040423002

สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรเบื้องต้น
Introduction to Environment and Management
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

3(3-0-6)

สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตสาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
สาคัญ หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
040503001

สถิติในชีวิตประจำวัน
Statistics in Everyday Life
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ที่

3(3-0-6)

ความหมายของการใช้สถิติกับชีวิตประจาวัน ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ทางสถิติ สถิติในสังคมมนุษย์ รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดล้อม การโฆษณา การตลาด
การเงิน การแพทย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
080103001 ภำษำอังกฤษ 1
English I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

3(3-0-6)

บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน
เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา
ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการ และบทความ
ทั่ว ไป การเขีย นประโยคและย่อหน้า ที่มีโ ครงสร้างไม่ซับซ้อน ตลอดจน การฝึกทักษะ
เพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
080103002 ภำษำอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับก่อน: 080103001 ภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา
ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป
การเขียนประโยคที่มีโครงสร้าง ซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์
การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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080103011

ทักษะกำรเรียนภำษำอังกฤษ
English Study Skills
วิชาบังคับก่อน: 080103002 ภาษาอังกฤษ 2

3(3-0-6)

ส่งเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเทคนิคต่างๆในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เช่น การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการพูด การอ่านและการเขียน
การจดบันทึกย่อ และการย่อความ การจัดระเบียบตนเองในการเรียน เช่น การวางแผน การ
ตรวจสอบ และการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการศึ กษา
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
080103012 กำรอ่ำน 1
Reading I
วิชาบังคับก่อน: 080103002 ภาษาอังกฤษ 2

3(3-0-6)

กลวิธีการอ่าน เช่น การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ และการ
เดาความหมายโดยอาศัยบริบท เพื่อประยุกต์ใช้ในการอ่านและการสร้างความเข้าใจด้วย
ตนเอง พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทากิจกรรมและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
080103013 กำรอ่ำน 2
Reading II
วิชาบังคับก่อน: 080103002 ภาษาอังกฤษ 2

3(3-0-6)

กลวิธีการอ่านแบบอภิปัญญา เช่น การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการ
ใช้กลวิธีที่ได้ศึกษาจากวิชาการอ่าน 1 ไดด้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้
ในการอ่านและการสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทากิจกรรม
และแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์และสรุปประเด็นสาคัญในการอ่าน
080103018

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรทำงำน
3(3-0-6)
English for Work
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทักษะทางภาษาที่ใช้ในการทางาน การเขียนโปรแกรมงาน จดหมายธุรกิจที่เรียบ
ง่าย บันทึกและนาทีทักษะการพูดสาหรับการสัมภาษณ์ทาให้การนัดหมายการต้อนรับผู้เข้า
ชมการนาเสนอที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ของ บริษัทและรายละเอียดงาน
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080203904

กฎหมำยในชีวิตประจำวัน
Law for Everyday Life
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

3(3-0-6)

ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
080303103

จิตวิทยำเพื่อควำมสุขในกำรดำรงชีวิต
Psychology for Happy Life
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

3(3-0-6)

พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาความสามารถด้านการคิด การใช้
เหตุผลการแก้ปัญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความดึงดูดใจ
ความชอบพอและความรัก การสร้างมิตรภาพและการเลือกคู่ครอง การจัดการกับปัญหา
ชีวิต และสังคม การเอาชนะใจตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเอง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
080303501 บำสเกตบอล
Basketball
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

1(0-2-1)

วิวัฒนาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ฝึกให้มี
ทักษะพื้นฐานนาไปใช้ในการเล่นทีม ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ กฎ กติกา
การ
เตรียมอุปกรณ์และทัศนคติที่ดี
080303502 วอลเลย์บอล
Valleyball
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

1(0-2-1)

ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น และเทคนิคการเล่น กฎกติกา และ
สัญญาณ การตัดสิน เตรียมอุปกรณ์ และปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
080303504 ลีลำศ
Dancing
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

1(0-2-1)

ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การ
ปลู กฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี การเต้นราแบบละติน แบบบอลรูม และแบบ
เบ็ดเตล็ด การจัดงานลีลาศ
080303505 เทเบิลเทนนิส

1(0-2-1)
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Table Tennis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
สามารถนาทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสได้ และเป็นผู้เล่น ผู้ชมที่ดี
080303601 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

3(3-0-6)

หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การ
พัฒนาตนเอง ความรู้พื้นฐานและมารยาททางสังคม การติดต่อสื่อสารและ
การทางาน
ร่วมกัน การบริหารความขัดแย้ง และการนาหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์
080303603

กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
3(3-0-6)
Personality Development
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การประเมิ น บุ ค ลิ ก ภาพของตนเองและ
ปรับปรุงให้เหมาะสม การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การพูด
การฟัง การแสดงออกที่เหมาะสมและการปฏิบัติตนตามมารยาท
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