ตอบขอสงสัยเรื่อง การเรียนวิศวกรรมศาสตร
คนที่จะเรียนวิศวกรรมศาสตร ตองเปนคนเกงหรือไม
ไมจําตองเปนคนเกงมาก แตควรเปนคนมีผลการเรียนดีพอควร (เหตุเพราะระบบการสอบคัดเลือก ตองใชคะแนน
เฉลี่ยสะสม) มีความเปนนักวิทยาศาสตร สนใจสิ่งตาง ๆ รอบตัวสนใจวิทยาศาสตพอควร คิดอยางนักวิทยาศาสตร
มีเหตุผล รูจักตั้งคําถามและสมมติฐาน นอกจากนั้น ควรมีทักษะในเชิงชางพื้นฐานบาง เชน สามารถมอง และเขาใจ
รูปสามมิติ สามารถคิดเลขในใจไดบาง
อยางไรก็ตาม หากเปนคนเกง มีผลการเรียนดี และสนใจในอาชีพวิศวกรตั้งแตเด็ก ก็จะทําใหประสบ
ความกาวหนา และความสําเร็จไดมากขึ้น
คนที่จะเรียนวิศวกรรมศาสตร ตองมีฐานะดีหรือไม
ไมจําเปน เพราะตามขอเท็จจริงมีหนทางมากมายที่จะทําใหผูที่ครอบครัวมีฐานะขัดสน สามารถเลาเรียนจนจบ
การศึกษาได โดยอาจขอทุนสนับสนุการศึกษา ทุนกูยืม หรือทํางานระหวางเรียน ทั้งนี้ ขอใหมีผลการเรียนพอใช
หรือไมตกต่ําจนเกินไป นักเรียนที่ฐานะขัดสน หรือมีปญหาการเงิน ขอใหระลึกวา เมื่อสอบติดขอใหทานพยายาม
ไปรายงานตัวใหได และแจงปญหาของทานใหคณะฯ ทราบ เพื่อจักไดชวยหาหนทางแกไข ชวยเหลือ
ผูหญิงเรียนวิศวกรรมศาสตรไดหรือไม
ความคิดที่วาผูหญิงเรียนวิศวกรรมศาสตรไมได เปนความเชื่อผิด ๆ เพราะขอเท็จจริงคือ หนึ่งในสามของอาจารย
คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูหญิง และหนึ่งในสามของนักศึกษาทั้งหมด เปนนักศึกษาหญิง และเปนที่ประจักษวา
ผูหญิงเหลานี้ เปนวิศวกรที่เกง มีความสามารถทุกดาน ไมแพผูชาย
เรียนวิศวกรรมศาสตร ตองดื่มสุรา สูบบุหรี่ รักพวกพอง และมีพฤติกรรมกาวราวหรือไม
ไมจําเปนเลย เพราะสุราและบุหรี่ จะบั่นทอนสุขภาพและสติปญญาในการศึกษาเลาเรียน ความสามัคคีรักพวกพอง
หมูคณะ ถือเปนวัฒนธรรมที่ทุกองคกรสงเสริมอยูแลว หากแตตองอยูในกรอบอันเหมาะสม ไมเกะกะระราน หรือ
สรางความเดือดรอนใหกับผูอื่นหรือสังคม ตองเคารพกฎหมายบานเมืองเหมือนคนอื่น ๆ นักศึกษามีหนาที่สนใจใฝ
ศึกษาเลาเรียน ดังนั้น ก็ไมควรมีเวลาไปแสดงพฤติกรรมที่เกะกะเกเรไดเลย และการกระทําเชนนั้น ก็เทากับเปนการ
ตัดอนาคตของตัวเขาเอง หากทานไดยินไดฟงเรื่องทํานองดังกลาว ขอใหคิดวา เปนเหตุจากคนหมูนอย ซึ่งกก็คงจะ
มีปะปนอยูในทุกสังคม
เรียนวิศวกรรมศาสตร ตองเตรียมตัวอยางไร
นอกเหนือจากที่กลาวขางตน นักเรียนแทบไมตองเตรียมตัวอะไรมากเปนพิเศษ เพียงแครักษาสุขภาพพลานามัยให
สมบูรณ รับประทานอาหารใหครบหาหมู ดื่มนม หรือน้ําวันละหลายแกว พักผอนใหเพียงพอ หางไกลยาเสพยติด
และอบายมุข
เรียนวิศวกรรมศาสตร มีอันตรายหรือไม
หากคิดวาการเรียนมีอันตราย ทุกสาขาวิชาชีพก็นาจะมีอันตรายเชนกัน และปานนี้ก็คงมีผูเรียนลมตายไปแลวเปน
จํานวนมาก ไมวาจะเปนอันตรายจาก อุบัติเหตุ เชื้อโรค สารเคมี หรืออื่น ๆ การเรียนวิศวรรมศาสตรบางรายวิชา
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เรียนในหองทดลอง หรือหองปฏิบัติการ บางรายวิชาจะตองมีการประลอง (Experiment) ทางวิศวกรรม เขาใจงาย ๆ
วา คือการทดสอบ หรือทดลองขนาดใหญ คอนขางจะอันตราย หรือทดสอบกับของจริง หรือสถานการณจริง เชน
การตัด ไส กลึง เชื่อมโลหะ การซอม หรือเดินเครื่องยนต การทดลองกลั่นผลิตภัณฑ การทดสอบวัสดุกอสราง หรือ
โครงสรางอาคาร การทดสอบกําลังของดิน ฯลฯ ซึ่งลวนแลวแตเปนงานที่นักศึกษาจะตองทํา เมื่อจบการศึกษาและ
ประกอบวิชาชีพเปนวิศวกร อยางไรก็ตาม การประลองเหลานี้ มีมาตรการความปลอดภัย และปองกันอันตรายเปน
อยางดี มิไดเปนสิ่งนาหวาดวิตกแตอยางใด
เรียนวิศวกรรมศาสตรยากหรือไม แตละป นักศึกษาถูกรีไทรเปนจํานวนมาก ใชหรือไม
ในอดีต การเรียนวิศวกรรมศาสตร สอบเขาเรียนยาก เพราะอัตราการแขงขันสูง มีสถาบันที่เปดสอนนอย จึงเปน
ธรรมดาที่มีผูพลาดหวัง และแมผูที่สอบเขาเรียนได ก็จะตองมีการแขงขันกันสูง มีทั้งคนเกงมาก เกงนอยปะปนกัน
แตยังตองปรับตัวใหเขากับชีวิตในมหาวิทยาลัย เปนธรรมดาที่บางคนเรียนไมสําเร็จ ปจจุบันสถาบันที่เปดสอน
วิศวกรรมศาสตร มีเปนจํานวนมาก สอบเขาไดงายขึ้น แตมิไดหมายความวา ทุกคนที่ไดเขาเรียนจะตองเรียนสําเร็จ
หากวิชาวิศวกรรมศาสตร เคยยากงายอยางไร ปจจุบัน หรืออนาคตก็คงจะยังยากงายไมแตกตางจากเดิม หากแตการ
เรี ยนการสอนที่ ได มาตรฐาน (เพราะมี หน วยงาน และสภาวิ ชาชี พ กํ ากั บ และรั บรองหลั กสูตร) ประกอบกั บ
เทคโนโลยี และสื่อการเรียนรูในปจจุบัน (เชน ตําราภาษาไทย สื่อชวยสอนในอินเทอรเนท) ชวยใหการเรียนรู
สะดวกขึ้น หากผูเรียนใชความพยายาม ตั้งใจศึกษา รูจักใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางมีสติ รูจักเรียนรูกับคนหมูมาก
(ที่จําเปนจะตองอาศัยสังคมเพื่อน มากกวาการแยกตัวอยูอยางสันโดษ) และรูจักปรึกษาอาจารยเมื่อประสบปญหา ก็
จะเรียนจบไดอยางแนแท ดังนั้นจํานวนผูถูกรีไทรในแตละป อาจมาก หรือนอยขึ้นอยูกับนักศึกษาเอง
เรียนวิศวกรรมศาสตรที่สถาบันใดดี
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ ความสะดวก ภูมิลําเนา ทั้งนี้เพราะทุกสถาบันที่เปดหลักสูตรวิศวกรรมตาง ๆ ได กถือวามี
มาตรฐานเป นที่ เชื่ อถื อ ได ทั้ งนี้ เพราะหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตร ส าขาหลั ก (วิ ศวกรรมเครื่ องกลไฟฟ า โยธา
อุตสาหการ เหมืองแร และโลหการ) จะตองผานการตรวจรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม หรือสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ส.ก.อ. ปจจุบัน) และสภาวิชาชีพ (สภาวิศวกร) ซึ่งจะพิจารณารับรองหลักสูตรจากความ
พรอมของอาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ จํานวน และคุณวุฒิของคณาจารย ตํารา และปจจัยสนับสนุนการศึกษา
อื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะเมื่อจบการศึกษา วิศวกรทุกคนจะตองขอรับ หรือสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนั้น ทุกสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีกระบวนประกันคุณภาพ และ
ผานการตรวจประเมินอยางเปนลําดับขั้นและสม่ําเสมอ จึ่งเชื่อไดวา ทุกสถาบันดี มีมาตรฐาน
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุงใหโอกาส และรับใชภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคอีสานตอนลาง
ดังนั้น จึงไมจําตองไปเรียนในสถาบันที่อยูหางไกลภูมิลําเนาดังเชนในอดีต
เรียนวิศวรรมศาสตร สาขาอะไรดี
นักเรียนอาจยังไมจําตองกังวลในขณะนี้ เพราะขึ้นอยูกับความสนใจของนักเรียน อีกทั้งที่คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในชั้นปที่ ๑ ทุกคนจะเรียนวิชาพื้นฐานรวมกันในภาคเรียนแรก นอกจากวิชาการพื้นฐาน
แลว จะยังไดเรียนวิชา แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering) ซึ่งเลาประวัติความเปนมาของ
วิชาชีพวิศวกรรม งานวิศวกรรมของโลก และประเทศไทย พื้นฐานการคํานวณทางวิศวกรรม การเรียนและใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัยใหสูความสําเร็จ ความสําเร็จและความลมเหลวในอาชีพวิศวกรรม กฎหมายวิชาชีพวิศวรรม องคกร
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และสภาวิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพวิศวกรรมกับโลกาภิวัฒน และแนะนําวิชาชีพวิศวกรรมสาขาตาง ๆ โดยคณาจารย
และนักศึกษารุนพี่ ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนพบความชอบ หรือความถนัดของตนเอง และใชเปนขอมูลใน
การตัดสินใจเลือกภาควิชา
เรียนแลวไปทํางานอะไร
ในเบื้องตน ควรคิดงาย ๆ วา เรียนวิศวกรรมศาสตรจบแลว จะไปประกอบอาชีพอะไรก็ได แมไมใชอาชีพวิศวกรรม
เชน นักบิน นักธุรกิจ ทหาร ทั้งนี้ เพราะความรูและทักษะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรสาขา
ตาง ๆ ที่ไดเลาเรียนมา จะชวยใหผูเรียน หรือวิศวกร มีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยี เครื่องยนตกลไก การ
คํานวณ และการคาดคะเนสถานการณในอนาคตไดเปนอยางดี อีกทั้งมีสัญชาติญาณตอบสนองที่วองไวตอสิ่งเรา ซึ่ง
ก็จะชวยใหประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการวางแผน การคํานวณ การใชความคิดสรางสรรค การทดสอบ ทดลอง การ
ประดิษฐ การสรางตนแบบ จึงไมแปลกที่วิศวกรจะสามารถรับราชการ ทํางานในรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หรือ
ประกอบธุรกิจสวนตัว กลาว งาย ๆ คือแทบทุกหนวยงานตองการชาง จึงเปนเรื่องปกติมีวิศวกรทํางานในกระทรวง
สาธารณสุข (ออกแบบ กอสราง โรงพยาบาล และระบบตาง ๆ) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (ตรวจสอบสิ่งปลูกสราง
หรือระบบวิศวกรรม) ทหารทุกเหลาทัพ (ทหารชาง ออกแบบกอสราง ซอมบํารุง วิจัยหรือพัฒนา ตลอดจนงาน
พัฒนาในยามประเทศสงบ) กระทรวงเกษตร (กรมชลประทาน ออกแบบ สราง ควบคุม และซอมบํารุงระบบระบาย
น้ํา แกปญหาภัยแลง อุทกภัย) กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง วางแผน ออกแบบ สราง กํากับดูแล
และบํ ารุ งรั กษาสิ่ ง ปลู กสร า ง สาธารณู ป โภคต าง ๆ ตลอดจนในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เช น เทศบาล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด หรือตําบล) กระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่ งแวดลอม
(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การควบคุม กํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดลอม) กระทรวงพลังงาน (การอนุรักษ
พลังงาน การวิจัยและพัฒนาพลั งงานทดแทน) กระทรวงคมนาคม (วางแผน ออกแบบ สราง กํ ากั บดูแล และ
บํารุงรักษาสิ่งปลูกสราง สาธารณูปโภคตาง ๆ ที่เกี่ยวแกการขนสง เชน กรมทางหลวง กรมการขนสงทางบก กรม
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กรมการขนสงทางอากาศ) กระทรวงศึกษาธิการ (เปนครู อาจารยในสถาบันศึกษา)
ความจริงที่ตองยอมรับ
มีความจริงขอหนึ่งที่ตองยอมรับคือ “คนเราทุกคนไมเหมือนกัน” หรือ “คนเรามีความแตกตางกัน” ดังนั้น การสอบ
เขาเรียนในมหาวิทยาลัยได จึงมิใชความสําเร็จ หรือภารกิจสุดทาย หากแตเมื่อเขาเรียนไดแลว ยังมีภาระหนาที่ ที่
จะตองศึกษาเลาเรียนใหสําเร็จ และแมสําเร็จการศึกษาแลว ก็มิไดหมายความวา ทุกคนจะประสบความสําเร็จใน
ชีวิตสมความตั้งใจ ทั้งรายได หนาที่การงาน เกียรติยศชื่อเสียง ทั้งนี้ วิศวกรรมศาสตร ก็เหมือนกับวิชาชีพอื่น ๆ คือ
ไมไดสอนใหแสวงหาความมั่งคั่งร่ํารวย หรือหนทางที่จะไดเปรียบคนอื่น วิชาชีพทุกวิชาชีพ ลวนมีเกียรติ สอนให
ทุกคนประกอบสัมมาชีพ และสอนใหทุกคนเปนคนดี มีคุณธรรม ดังนั้น ควรสํารวจความชอบ รัก ศรัทธา หรือตาม
ความถนัดของตนเอง กอนที่จะตัดสินใจเลือกเรียนอะไร และแมบางคน ไมมีโอกาส หรือไมไดเรียนในสิ่งที่ตนรัก
สิ่งที่ควรคิดและทําคือ ตองรักในสิ่งที่ตนเองเรียน เพราะคือหนทางเดียวที่จะทําใหชีวิตมีความสุขได
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วิศวกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ
วิศวกรรมเครื่องกล เรียนอะไร
กลศาสตร การออกแบบเครื่ องจักรกล และวิศวกรรมยานยนต ศึกษา ออกแบบ พัฒนาเครื่องจักรกล ชิ้ นสวน
เครื่องจักรกล หรือรถยนต วิศวกรรมยานยนต การทํางานของระบบเครื่องยนตตาง ๆ การสงถายกําลัง โดยวิธีตาง ๆ
เชน เฟอง สายพาน หรือโซ ระบบเครื่องกล –ไฟฟา การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดการสูญเสียกําลัง
อุณหพลศาสตร และพลังงาน ศึกษากระบวนการทางอุณหพลศาสตร (อุณหภูมิ ปริมาตร และแรงดัน) การถายเท
ความรอน (การสะทอน การดูดกลืน การนํา การพา การแผรังสี) แหลงพลังงาน การใชพลังงาน การอนุรักษพลังงาน
ในอาคาร ฉนวน หรือวัสดุ เพื่อการอนุรักษพลังงาน อุปกรณไฟฟา และเครื่องจักรกล พลังงานสะอาด และพลังงาน
ทดแทน เชน ไบโอดีเซล กาซชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน พลังงานจากธรรมชาติเชน แสงอาทิตย ลม หรือความรอน
ใตพื้นภิภพ สารทําความเย็น ระบบทําความเย็น (ตูเย็น) ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
วิ ศ วกรรมควบคุ ม และระบบอั ต โนมั ติ ศึ ก ษา ออกแบบ พั ฒ นา ระบบ ควบคุ ม หรื อ กลกควบคุ ม ระบบ
เครื่องจักรกล สัญญาณ และระบบควบคุมอัตโนมัติ
การประยุกตกลศาสตรของไหล และความรอน ศึกษาและประยุกตวิชากลศาสตรของไหล (Hydraulic) และ
Pneumatic ในเชิงวิศวกรรมเครื่องกล เชน การทํางานของระบบหัวฉีด สวนผสมไอดี การจุดระเบิด การสันดาป
หรือเผาไหม เผาไหมในเครื่องยนต ชนิดสันดาปภายใน ไอเสีย อุณหภูมิ มลพิษ การควบคุม และปองกันมลพิษจาก
การเผาไหม กลไก การทํางานของเครื่องสูบ (Pump) ชนิดตาง ๆ
วิศวกรรมอุตสาหการ เรียนอะไร
การวิจัยการดําเนินงาน ศึกษากระบวนการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการทํางาน ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตนทุน คาใชจาย มูลคาเพิ่ม และกําไร การบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การ
คาดคะเนสถานการณ การศึกษาการลงทุน ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร หรือการเงิน ภาวะความเสี่ยง และการ
บริหารจัดการภายใตสภาวะเสี่ยง หรือความไมแนนอน
การวางแผนจัดการงานอุตสาหกรรม และควบคุมการผลิต ศึกษา กระบวนผลิด วางแผนและออกแบบกระบวนผลิต
การวางผัง และออกแบบโรงงาน และสายพานการผลิต เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตนทุน ราคา กําไร การลด
ความสูญเสีย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมปองกันและกําจัดมลภาวะที่เกิดจากอุตสาหกรรม
โลหะวิทยาและวัสดุศาสตร ศึกษาโครงสราง คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของวัสดุ การผลิต การแยก
หรือจําแนก การควบคุมคุณภาพวัสดุ และปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ ทั้งโลหะ โลหะผสม (Alloys) และอโลหะ เชน
เซรามิก การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกล ที่เกี่ยวแกการรับ หรือตานทานแรง
วิศวกรรมการผลิต การควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ ศึกษาออกแบบระบบผลิตชิ้นสวน หรือผลิตภัณฑ โดยใช
ระบบกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติ
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วิศวกรรมไฟฟาและอีเลคทรอนิกส เรียนอะไร
วิศวกรรมไฟฟากําลัง ตนกําเนิด และแหลงผลิตพลังงานไฟฟา โดยวิธีตาง ๆ เชน ใชพลังงานน้ํามัน ถานหิน พลังน้ํา
ปรมาณู การออกแบบโรงจักรตนกําลัง หรือโรงผลิต การออกแบบระบบสายสง สถานียอย ระบบจายกระแสไฟฟา
เครื่องจักรกลทางไฟฟา และระบบปองกันตาง ๆ เชน ระบบรักากําลังไฟฟา ปองกันอุบัติภัย
วิศวกรรมไฟฟาอีเลคทรอนิกส ศึกษา กลไก อุปกรณไฟฟา ตัวตานทาน วงจร การทํางาน ออกแบบวงจร หรือระบบ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบระบบวงจรรวมอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสงสัญญาณ คลื่น และการกระจายคลื่นสัญญาณ การ
ประมวลผลสัญญาณ คลื่นวิทยุ โทรทัศน ระบบ หรืออุปกรณสง รับสัญญาณ
วิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร ศึ กษา ออกแบบ สร าง พั ฒนาระบบคอมพิ วเตอร ทั้ งฮาร ดแวร และซอฟแวร พั ฒนา
ภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง ออกแบบระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ปญญาประดิษฐแขนงตาง ๆ เชน พันธุ
วิศวกรรม ระบบโครงขายประสาทเทียม การจัดเก็บขอมูล ฐานขอมูล การออกแบบความปลอดภัยสําหรับระบบ
คอมพิวเตอร
วิศวกรรมโยธา เรียนอะไร
วิ ศวกรรมสํารวจ และเทคโนโลยีการสํารวจ การสํารวจภูมิประเทศ การสํ ารวจทางไกล (ภาพถายทางอากาศ
ภาพถายดาวเทียม) สารสนเทศนทางภูมิศาสตร การอาน และแปลผล
วิศวกรรมเทคนิคธรณี คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของของดิน หิน หรือหินแร ที่เกี่ยวแกการรับแรง
การออกแบบระบบฐานราก สาเหตุและการปองกันภยันตรายจากภัยพิบัติ เชน เปลือกโลกเคลื่อนตัว รอยแยก รอย
แตก รอยเลื่อน แผนดินไหว คลื่นยักษ
วิ ศวกรรมทรั พยากรน้ํ า อุ ตุ นิ ยมวิ ทยา และอุ ท กวิ ทยา วั ฏจั กรของน้ํ า น้ํ าใต ดิ น และน้ํ าบนผิ วดิ น การจั ดการ
ทรัพยากรน้ํา การออกแบบระบบชลประทาน ระบบระบายน้ํา การควบคุมการไหล การออกแบบระบบกักเก็บน้ํา
ระบบประปา น้ําและบอบาดาล การจายน้ําดวยระบบเปด หรือระบบปด (คลองสงน้ํา หรือทอสงน้ํา) การปองกัน
บรรเทาอุทกภัย การแกปญหาภัยแลง
วิศวกรรมขนสงและจราจร ศึกษาพฤติกรรมของผูใชถนน (คน และยวดยานพาหนะ) ปริมาณ อุปสงคของการ
เดินทาง หรือขนสง ทั้งผูโดยสาร และสินคา แบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อศึกษา และคาดคะเนปริมาณจราจร
การเดินทาง ความสัมพันธระหวางการเดินทาง กับการใชที่ดิน การวางแผน ออกแบบ สราง ควบคุมการใชงาน และ
บํารุงรักษาระบบ และโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการขนสงทางน้ํา ทางบก (รถยนต หรือรถไฟ) ทาง
อากาศ ทางท อ ทางสายพาน และอื่ น ๆ ศึกษา และกํ าหนดมาตรการเพื่ อป องกั นบรรเทาผลกระทบเนื่ องจาก
การจราจร ตอการเดินทาง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมโครงสราง
คํานวณ ออกแบบระบบโครงสรางตาง ๆ เชน อาคาร โรงงาน ที่อยูอาศัย เขื่อน สะพาน อุโมงค และอื่น ๆ สราง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือแบบจําลองเสมือนจริง เพื่อทดสอบพฤติกรรม หรือความแข็งแรงของโครงสราง
ภายใตน้ําหนัก หรือแรงที่กระทําตอโครงสราง การออกแบบเพื่อปองกันภยันตรายเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เชน แรงลม แผนดินไหว อัคคีภัย การตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของโครงสราง การฟนฟูบูรณะ หรือปฏิสังขรณ
โครงสราง เชน อาคารเดิม โบราณสถาน คุณสมบัติของวัสดุ เชน ไม เหล็ก คอนกรีต หรืออื่น ๆ
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การบริหารงานกอสราง
กําหนดงบประมาณของโครงการ ศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน การวางแผน ควบคุมคุณภาพ และงบประมาณ
ของโครงการกอสราง เครื่องจักรกลในงานกอสราง เทคโนโลยีในการกอสราง การแกไขปญหาและอุปสรรคในงาน
กอสราง การบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปองกันอุบัติเหตุ หรืออุบัติภันในงานกอสราง
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพเรียนอะไร
กระบวนการทางเคมี และอุตสาหกรรมทางเคมี เชนการกลั่น การสังเคราะห การแปรรูป วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ
การจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม จัดการวางแนน ออกแบบระบบตรวจสอบ และควบคุม ปองกัน สงเสริมรักษา
คุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ น้ํา อากาศ ดิน ระบบนิเวศน และชีวอนามัยในสถานประกอบการ เชน
การบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะพิษ ปองกันมลพิษทางอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล พื้นที่เพาะปลูก หรือ
ปศุสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการทางชีวภาพ หรือชีวเคมี ในการรักษาคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดลอม การจัดการ
มลพิษ วิธีการบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ํา เทคโนโลยีการกําจัดขยะดวยวิธีตาง ๆ การตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ น้ํา อากาศ ดิน
วัสดุศาสตร ซึ่งเกี่ยวแกกระบวนการทางเคมี เชน พอลีเมอร ผลิตภัณฑปโตรเลียม หรือเปโตรเคมี
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