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คํ าอธิ บายรายวิ ชา
03602211

วั สดุศาสตร์สําหรั บวิ ศวกร
3(3-0-6)
(Materials Science for Engineers)
ความสั มพั นธ์ระหว่างโครงสร้างสมบั ติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของ
วั สดุว ิ ศวกรรมโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วั สดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการ
ตีความ สมบั ติทางกลและการเสือมสภาพของวั สดุและวั สดุใหม่สําหรั บประยุกต์ทาง
วิ ศวกรรม
Relationship between structures, properties, production processes and
applications of engineering materials, metals, polymers, ceramics, composites. Phase
equilibrium diagrams and their interpretation. Mechanical properties and material
degradation. New materials for engineering application.

03602212

การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(2-3-6)
(Computer-Aided Design)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03604111
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างแบบจําลอง2 มิติและ 3 มิติ หลั กการ
สร้างรูปทรงตั น โครงเส้นลวดและพื นผิว เทคนิคการประกอบและการจําลอง เทคโนโลยี
การออกแบบเชิงพาราเมตริกและฟีทเจอร์เบส การประยุกต์เพือการออกแบบผลิตภั ณฑ์
Application of computer-aided design software for 2D and 3D modeling.
Principle of solid, wire frame and surface modeling creation. Assembly and
simulation techniques. Parametric and feature-based design technology.
Application for products design.

03602221

ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สําหรั บวิ ศวกร
3(3-0-6)
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 01417168
ความน่าจะเป็น การคาดคะเนและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงการ
สุ่มตั วอย่าง การอนุมานทางสถิติสําหรั บป ั ญหาการสุ่มตั วอย่างหนึงและสองชุด การ
วิ เคราะห์การถดถอย การวิ เคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์สถิติก ั บระบบ
อุตสาหกรรม
Probability, expectation and probability distributions. Sampling
distributions. Statistical inference for one-and-two sample problems. Regression
analysis. Analysis of variance and their applications to industrial systems.

16

03602251

เศรษฐศาสตร์ว ิ ศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602221
การวิ เคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เพือการตั ดสินใจทางวิ ศวกรรมภายใต้ความ
แน่นอนและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ วิ ธีการวั ดค่าเทียบเท่าโดยการวิ เคราะห์เงิน
ลงทุนรวมและการวิ เคราะห์เงินลงทุนส่วนเพิมการประยุกต์การวิ เคราะห์ทดแทน การ
วิ เคราะห์จุดคุ้มทุน และการวิ เคราะห์โครงการของภาครั ฐบาลรวมทั งผลของภาษีเงินได้
และผลของเงินเฟ้ อ
Economic analysis for engineering decisions under certainty and
uncertainty situation. Methods of measurement of equivalent value based on total
investment analysis and incremental investment analysis. Applications of
replacement analysis. Break-even analysis and government project analysis
including effects of income taxes and inflation.

03602311

กระบวนการผลิต I
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes I)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602211
หลั กมูลของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ นรูป การเชือม ผงโลหะวิ ทยา การ
ขึ นรูปโลหะด้วยวิ ธีร้อนและเย็ น การตั ด กลึง ไส เจาะ กั ด ขนาดและการทําผิวเรียบ การ
วั ดและตรวจสอบ ความสั มพั นธ์ของวั สดุ กระบวนการผลิ ต และต้นทุนการผลิต
Fundamental of manufacturing processes; foundry, forming, welding,
powder metallurgy, hot and cold forming, cutting, turning, shaping, drilling, milling,
and dimension and surface finishing. Measurement and inspection. Relationship
of materials, manufacturing processes, and manufacturing costs.
การวิ จ ั ยการดําเนินงานสําหรั บวิ ศวกรI
3(3-0-6)
(Operations Research for Engineers I)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602221
เทคนิคการแก้ป ั ญหาเชิงกําหนดการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ กําหนดการ
เชิงเส้นและป ั ญหาคู่ควบแบบจําลองโครงข่าย แบบจําลองพั สดุคงคลั ง ป ั ญหาการขนส่ง
และการส่งผ่าน และป ั ญหาการมอบหมายงาน เทคนิคการแก้ป ั ญหาป ั ญหาทีไม่เป็น
ป ั ญหาเชิงกําหนด การตั ดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสียง ทฤษฎีเกมส์
ทฤษฎีแถวคอย และแบบจําลองเพือการตั ดสินใจ
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Techniques for solving deterministic problems; mathematical modeling,
linear programming and dual problems, network models, inventory models,
transportation and transshipment problems, and assignment problems.
Techniques for solving non-deterministic problems; decision making under
uncertainty and risk, games theory, queuing theory, and simulation model for
decision making.
03602322

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602221
แนวคิดทางคุณภาพ วิ ว ั ฒนาการของวิ ธีการควบคุมคุณภาพการจั ดการ
ควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เทคนิคการ
ควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของ
กระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ การชั กตั วอย่าง และเครืองมือปรั บปรุงคุณภาพ
วิ ศวกรรมความไว้ใจได้ในการผลิต การประกั นคุณภาพ วิ ศวกรรมคุณภาพและมาตรฐาน
คุณภาพทีเกียวข้อง
Quality concepts. Evolution of quality control methods. Quality control
management. Quality planning and control in production process. Quality control
techniques; statistical quality control, control charts, process capability, quality
inspection, sampling, and quality improvement tools. Reliability engineering in
manufacturing. Quality assurance, quality engineering, and related quality
standards.

03602341

การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602221
องค์ประกอบงาน การวิ เคราะห์กระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการ
ไหล แผนภูมิคน-เครืองจั กร การศึกษาการเคลือนไหวแบบจุลภาค การปรั บปรุงงานและ
ออกแบบการทํางาน หลั กเศรษฐศาสตร์การเคลือนไหวการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบ ั ติงาน หลั กการศึกษาเวลา การศึกษาเวลาโดยตรง ระบบข้อมูลเวลามาตรฐาน ระบบ
หาเวลาก่อนล่วงหน้า และการสุ่มการทํางาน การหาอั ตราความเร็วในการทํางานและค่า
เผือ การใช้เวลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจ
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Elements of works. Analysis production process by using of production
process chart, flow process chart, man-machine chart, micro-motion study. Work
improvement and job design. Principles of motion economy. Standardization of
works operations. Time study principles; direct time study, standard time data
system, predetermined time system and work sampling. Determinations of
performance rating and allowance factor. Use of standard time in establishing
incentive systems.
03602342

การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602321
ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจั ดการวั สดุคงคลั ง
การวิ เคราะห์ต้นทุนและกําไรเพือการตั ดสินใจ การจั ดลําดั บการผลิต การควบคุมการผลิต
เทคนิคสมั ยใหม่ในการวางแผนและควบคุมการผลิต
Production planning and control system. Forecasting techniques.
Inventory management, cost and profitability analysis for decision making.
Production scheduling. Production control. Modern technique in production
planning and control.

03602362

ระบบการผลิตอั ตโนมั ติ
4(3-3-8)
(Automatic Production System)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03601201
โครงสร้างและหลั กการทํางานของเครืองวั ดความดั น อั ตราการไหล และ
อุณหภูมิ ระบบนิวแมติก และระบบนิวแมติกไฟฟ้ า ระบบไฮดรอลิกและระบบไฮดรอลิก
ไฟฟ้ า การโปรแกรมเชิงตรรกะควบคุมสําหรั บระบบนิวแมติกไฟฟ้ าและระบบไฮไดรลิค
ไฟฟ้ า เครืองจั กรซีเอ็นซี การประยุกต์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
Structure and work principle of measuring instrument for pressure, flow
rate, and temperature. Pneumatic and electrical pneumatic systems. Hydraulic
and electrical hydraulic systems. Programming of programmable control logic for
electrical pneumatic and electrical hydraulic systems. CNC machines. Robotic
application in industry.
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03602401

วิ ศวกรรมระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing System Engineering)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602311
หลั กการของระบบการผลิต กระบวนการระบบการผลิต การจั ดการระบบการ
ผลิต เศรษฐศาสตร์ของระบบการผลิต ระบบการผลิตแบบอั ตโนมั ติและการผลิตแบบ
ผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศทางการผลิ ต
Principle of manufacturing systems. Manufacturing system processes.
Manufacturing systems management. Economics of manufacturing systems.
Automatic manufacturing systems and computer-integrated manufacturing.
Manufacturing information systems.

03602412

มลพิษทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Pollution)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602311
ประเภทของมลพิษทางอุตสาหกรรม มลพิ ษทางอากาศ นํ าเสีย ขยะและของเสีย
อั นตราย แหล่งทีมา สาเหตุและผลของมลพิ ษ การควบคุมของเสีย วิ ธีการการบําบั ดและ
กําจั ดทิง ระบบการจั ดการสิงแวดล้อม การลดของเสีย กฎหมายสิงแวดล้อม
Types of industrial pollutions; air pollution, waste water, solid
waste, and hazardous waste. Sources, cause and effects of pollution. Waste
control. Treatment and disposal methods. Environmental management system.
Waste reduction. Environmental laws.

03602414

การออกแบบเพือการผลิตและการประกอบ
3(3-0-6)
(Design for Manufacturing and Assembly)
แนวคิดวิ ศวกรรมคู่ขนาน การออกแบบเพื อการผลิตและการออกแบบเพือการ
ประกอบ การเลือกวั สดุและกระบวนการผลิตผลกระทบของกระบวนการผลิต และพิก ั ด
เผือในการออกแบบ ต้นทุนและความสามารถในการทํากําไรของการออกแบบ แนว
ทางการออกแบบเพือการผลิตสําหรั บกระบวนการผลิตเฉพาะ การตกแต่งด้วยเครืองจั กร
การฉีดขึ นรูป กระบวนการทางด้านโลหะแผ่น และการหล่อ
Concepts of concurrent engineering; design for manufacturing and design
for assembly .Selection of material and manufacturing processes. Impact of
manufacturing processes and tolerances on design. Cost and profitability of
design. Design for Manufacturing guidelines for specific manufacturing processes;
machining, injection molding, sheet metal working, and casting.
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03602415

การบรรจุทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Packaging)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602211
หลั กมูลของการออกแบบการบรรจุ บทบาทของการบรรจุในอุตสาหกรรม สมบั ติ
ของวั สดุทางการบรรจุ การออกแบบและการผลิตบรรจุภ ั ณฑ์การบรรจุก ั บสิงแวดล้อม
กรณีศึกษาและโครงงาน
Fundamental of packaging design. Role of industrial packaging.
Properties of packaging materials. Design and manufacturing of package.
Packaging and environment. Case studies and project.

03602416

การออกแบบและผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(2-3-6)
(Computer-Aided Design and Manufacturing)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602212
หลั กการออกแบบและผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแนวคิดการประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยใน
การผลิตเพือศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตจากข้อกําหนดของแบบชินงาน เครืองมือ
เครืองจั กรสําหรั บระบบอั ตโนมั ติแบบยื ดหยุ่น การสร้างรหั สเพือควบคุมเครืองจั กรซีเอ็นซี
การเชือมโยงประสานและสือสารระหว่างแคด/แคมของระบบอั ตโนมั ติ
Principles of computer-aided design and manufacturing. Part design
specifications and productibility concepts in computer-aided manufacturing
applications. Machine tools for flexible automation, code generation for controlling
CNC machine, CAD/CAM interface and communication of automated systems.

03602423

การออกแบบแผนการทดลองสําหรั บวิ ศวกร
3(3-0-6)
(Experimental Design for Engineers)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 0360222
เทคนิคการปรั บปรุงคุณภาพ ความสั มพั นธ์ระหว่างป ั จจั ยในระบบงาน
อุตสาหกรรมและป ั ญหาการวิ เคราะห์ทางสถิติและการออกแบบระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม ตั วแบบคณิตศาสตร์ข ั นสูง ระเบียบวิ ธีต ั วแปรผิวสะท้อน วิ ธีทากูช ิ
Quality improvement techniques. Relationship between factors in the
industrial systems and their problems. Statistical analysis and design of control
system in industrial work. Advanced mathematical models. Response surface
methodology. Taguchi method.
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03602432

การออกแบบระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Design of Industrial Information System)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602361
หลั กการออกแบบและการจั ดการฐานข้อมูลทางอุตสาหกรรม ความสั มพั นธ์ของ
ฐานข้อมูลการบั ญชีทางการเงิน และระบบการผลิต ประสิทธิภาพของการบั นทึกข้อมูล
ประมวลผลและรายงานผล ภาษาโครงสร้างเชิงสอบถาม การประยุกต์ระบบฐานข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต การประยุกต์เทคโนโลยี สารสนเทศสมั ยใหม่ท ีเกียวข้องกั บวิ ศวกรรมอุตสา
หการและการผลิต
Principle of design and management of industrial database. Relationships
of financial accounting databases and production systems. Efficiency of data
entry, processing and reports. Structure Query Language. Applications of internetbased database. Modern information technologies related to industrial and
manufacturing engineering.

03602445

วิ ศวกรรมคุณค่า
3(3-0-6)
(Value Engineering)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602311
กระบวนการของวิ ศวกรรมคุณค่า การวิ เคราะห์ผลิตภั ณฑ์ การออกแบบ
ผลิตภั ณฑ์ และกระบวนการผลิต การเลือกวั สดุและการลดต้นทุนโดยปราศจากการ
สูญเสียคุณค่าของผลิตภั ณฑ์ กรณีศึกษา
Process of value engineering. Product analysis, product design, and
manufacturing processes. Selection of materials and cost reduction without loss
of product value. Case studies.

03602472

ความปลอดภั ยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03602311
กฎหมายความปลอดภั ยในอุตสาหกรรม เทคนิคการป้ องกั นอุบ ั ติเหตุ
ความสั มพั นธ์ของการออกแบบเพือความปลอดภั ยและประสิทธิภาพการผลิต การ
วิ เคราะห์ความเสียง หลั กการการควบคุมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมเทคนิคความ
ปลอดภั ยเชิงระบบ ระบบการจั ดการความปลอดภั ย จิตวิ ทยาอุตสาหกรรม เทคนิคการ
ปฐมพยาบาล
Industrial safety laws. Accident prevention techniques. Relationship of
safety designs and production efficiency. Risk analysis. Principles of industrial
environmental control. Systen safety techniques. Safety management system.
Industrial psychology. First-aided techniques.
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03604111

การเขี ยนแบบทางวิ ศวกรรม
3(2-3- )
(Engineering Drawing)
การเขี ยนตั วอั กษรและตั วเลขภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขี ยนภาพออร์โธ
กราฟฟิกและการเขี ยนภาพสามมิติ การให้ขนาดและความคาดเคลือน ภาพตั ดมุมมอง
ช่วยและแผ่นคลี การเขี ยนภาพร่าง การเขี ยนแบบรายละเอียดและการประกอบ การ
เขี ยนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั นต้น
Lettering. Orthographic projection. Orthographic drawing and pictorial
drawing. Dimensioning and tolerancing. Sections. Auxiliary views and
development. Freehand sketches. Detail and assembly drawing. Basic computeraided drawing.

03604201

หลั กพืนฐานทางกลศาสตร์ว ิ ศวกรรม
3(3-0-6)
(Basic Principles of Engineering Mechanics)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 01417167
ระบบแรงและแรงลั พธ์ สมดุล ความเสียดทานแห้ง การประยุกต์สมการสมดุลกั บ
โครงสร้างและเครืองจั กรกล สถิตยศาสตร์ของไหลจลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของ
อนุภาคและวั ตถุแข็ งเกร็ง กฎของนิวตั นหลั กของงานและพลั งงาน อิมพั ลส์และโมเมนตั ม
Force systems and resultant. Equilibrium. Dry friction. Application of
equilibrium equations to structures and machines. Fluid statics. Kinematics and
kinetics of particles and rigid bodies. Newton's laws of motion. Principles of work
and energy. Impulse and momentum.

03604202

อุณหพลศาสตร์และการประยุกต์
4(4-0-8)
(Thermodynamics and Applications)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 01417167
สมบั ติของสารบริสุทธิ งานและการถ่ายโอนความร้อนพืนฐาน กฎข้อทีหนึงและ
ข้อทีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี วั ฏจั กรคาร์โน การแปลงผั นพลั งงานและการ
ประยุกต์ วั ฏจั กรกําลั งไอ วั ฏจั กรกําลั งก๊าซ วั ฏจั กรทําความเย็ น ก๊าซผสม
การเผาไหม้
พืนฐานและการประยุกต์
Properties of pure substances. Work and basic heat transfer. First and
second laws of thermodynamics. Entropy. Carnot cycle. Energy conversion and
applications. Vapor power cycles. Gas power cycles. Refrigeration cycles. Gas
mixtures. Basic combustion and applications.

23

03604211

หลั กการออกแบบวิ ศวกรรม
3( - -6)
(Principles of Engineering Design)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03604111
กระบวนการออกแบบทางวิ ศวกรรม การให้ขนาดเชิงเรขาคณิต ความหยาบ
ละเอียดของผิวและงานสวม การเขี ยนแบบเกลียวและสปริง การออกแบบระบบท่อ การ
ออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในสามมิติ การเขี ยนแบบส่วนประกอบ การเขี ยนแบบ
ประกอบรวม แผ่นแบบ วิ ศวกรรมย้อนรอย การออกแบบผลิตภั ณฑ์
Engineering design process. Geometric dimensioning and tolerancing.
Surface texture and fit. Thread and spring drawing. Piping system design.
Computer-aided-design in three dimensions. Part drawing. Assembly drawing.
Template. Reverse Engineering. Product design.

03604242

กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 01417168
สมบั ติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล พลศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตั ม
และพลั งงาน สมการความต่อเนื องและการเคลือนที การวิ เคราะห์เชิงความเสมือนและมิติ
การไหลที ไม่ยุบตั วในสภาวะคงตั ว การไหลหนืดในท่อ การไหลท่วมวั ตถุ
Properties of fluid. Fluid static. Fluid dynamics. Momentum and energy
equations. Equation of continuity and motion. Similitude and dimensional analysis.
Steady state incompressible flow. Viscous flow in pipes. Flow over immersed
bodies.

03604261

กลศาสตร์ของวั สดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03604221 หรือ
4201
แรงและความเค้น ความสั มพั นธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ด ั ด การเบนตั วของคาน ภาระบิด การโก่งตั วของเสา
วงกลมโมร์และความเค้นผสม เกณฑ์กําหนดการวิ บ ั ติ
Forces and stresses. Stresses and strains relationship. Stresses in
beams. Shear force and bending moment diagrams. Deflection of beams.
Torsion. Buckling of columns. Mohr’s circle and combined stresses. Failure
criterion.
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03604271

วิ ธีเชิงตั วเลขเบืองต้น
3(2-3-6)
(Introduction to Numerical Methods)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 01417267
คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และการวิ เคราะห์ความผิดพลาด วิ ธีเชิงตั วเลข
สําหรั บสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การถดถอยกําลั งสองน้อยสุดแบบเชิงเส้นและการ
ประมาณค่าในช่วง วิ ธีการหาปริพ ั นธ์และการหาอนุพ ั นธ์เชิงตั วเลข วิ ธีเชิงตั วเลขสําหรั บ
สมการเชิ งอนุพ ั นธ์สามั ญ
Computer arithmetic and error analysis. Numerical methods for linear and
nonlinear equations. Linear least-square regression and interpolation. Numerical
integration and differentiation. Numerical methods for ordinary differential
equations.

03604281

การฝึกงานโรงงาน
1(0-3-2)
(Workshop Practice)
การฝึกงานเกียวกั บการวั ดขนาดชินงาน งานเชือมก๊าซและไฟฟ้ า งานโลหะแผ่น
งานกลึง ความปลอดภั ยในโรงงาน
Practice in work-piece measuring. Gas and arc welding. Metal sheet
works. Lathe works. Safety in workshop.

03604301

การออกแบบเชิงกล
4(3-3-8)
(Mechanical Design)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03604261
พืนฐานการออกแบบเชิงกล สมบั ติของวั สดุ ทฤษฎีความเสียหายการออกแบบ
ชินส่วนทางกลอย่างง่าย หมุดยํา การเชือม การยึ ดด้วยสลั กเกลียว ลิมและสลั ก เพลา
สปริง เกียร์ สกรูส่งกําลั ง คั ปปลิง แบริงส์ เบรก คลั ตช์ สายพาน โซ่ การวิ เคราะห์และ
การออกแบบชินส่วนทางกลทีซั บซ้อน โครงงานทางการออกแบบ
Fundamental of mechanical design. Properties of materials. Theories of
failure. Design of simple mechanical elements. Rivets. Welding. Screw fasteners.
Keys and pins. Shafts. Springs. Gears. Power screws. Couplings. Bearings.
Brakes. Clutches. Belts. Chains. Analysis and design of complex mechanical
elements. Design project.
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03604321

กลศาสตร์ของเครืองจั กรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03604222 หรือ 03604201
การวิ เคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิ เคราะห์ทางจลนศาสตร์และแรง
พลศาสตร์ของอุปกรณ์ทางกล ชินต่อโยง ขบวนเฟือง และระบบทางกล การถ่วงให้เกิด
ดุลในมวลที หมุนและในมวลทีเคลือนทีกลั บไปกลั บมา
Velocity and acceleration analysis. Kinematics and dynamics force
analysis of mechanical devices, linkages, gear trains and mechanical systems.
Balancing of rotating and reciprocating mass.

03604322

การสั นเชิ งกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน:
7
ระบบหนึงระดั บขั นเสรี การสั นแบบบิดตั ว การสั นแบบอิสระและแบบบั งคั บ วิ ธี
ระบบสมมูล ระบบทีมี หลายระดั บขั นเสรีวิ ธีการและเทคนิคการลดและควบคุมการสั น
Systems with one degree of freedom. Torsional vibration. Free and forced
vibration. Method of equivalent systems. Systems with several degrees of
freedom. Methods and techniques to reduce and control vibration.

03604323

การวั ดทางวิ ศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Measurements)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน:
การวั ดปริมาณทางวิ ศวกรรมในรูปสั ญญาณไฟฟ้ าเพือการควบคุมการวั ดการ
เคลือนที ความดั น อุณหภูมิ ความเครียด การไหลของของไหล แรง และแรงบิด การ
ตอบสนองทางพลวั ติของเครืองมือวั ด
Measurement of engineering quantity in electrical signal for control.
Measurement of motion, pressure, temperature, strain, fluid flow, forces and
torques. Dynamic response of measuring devices.

03604331

เครืองยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03604341 หรือ
หลั กมูลของเครืองยนต์เผาไหม้ภายใน เครืองยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟและ
จุดระเบิดด้วยการอั ด เชือเพลิงและการเผาไหม้ ระบบจุดระเบิดวั ฏจั กรเชือเพลิงอากาศ
อุดมคติ ซูเปอร์ชาร์จและการไล่ไอเสีย สมรรถนะและการทดสอบ การหล่อลืน ตั วแปรการ
ออกแบบและการทํางานของเครืองยนต์ การเคลือนทีของก๊าซในกระบอกสูบ การเกิด
มลพิษและการควบคุม
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Fundamentals of internal combustion engine. Spark-ignition and
compression-ignition engines. Fuels and combustion. Ignition systems. Ideal fuelair cycle. Supercharging and scavenging. Performance and testing. Lubrication.
Engine design and operating parameter. Gas motion within the cylinder. Pollutant
formation and control.
03604351

การถ่ายโอนความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 01417267
ชนิดของการถ่ายโอนความร้อน การนํา การพา และการแผ่ร ั งสี การนําความร้อน
ในสภาวะคงตั วและไม่คงตั ว เครืองแลกเปลียนความร้อน การเพิมการถ่ายโอนความร้อน
การเดือดและการควบแน่น
Modes of heat transfer, conduction, convection, and radiation. Steady
state and transient heat conduction. Heat exchanger. Heat transfer enhancement.
Boiling and condensation.

03604352

การทําความเย็ น I
3(3-0-6)
(Refrigeration I)
วิ ชาทีต้องเร ียนมาก่อน: 03604341 หรือ
ทบทวนอุณหพลศาสตร์ สมบั ติไซโครเมตริกของอากาศและบทนําของการทํา
ความเย็ น กระบวนการทําความเย็ นทางอุดมคติและทางปฏิบ ั ติ ระบบทําความเย็ นแบบ
หลายความดั น สารทําความเย็ นและนํ ามั นหล่อลืน การคํานวณภาระการทําความเย็ น
คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีแวปอเรเตอร์ อุปกรณ์ขยายตั วและควบคุมระดั บ อุปกรณ์
ควบคุมสารทําความเย็ น ส่วนประกอบวาล์ว ระบบควบคุมไฟฟ้ าและเฝ้ าสั งเกต การ
ออกแบบท่อและถังสารทําความเย็ น ความปลอดภั ย
Review of thermodynamics. Psychrometric property of air and introduction
of refrigeration. Ideal and real refrigeration processes. Multi-pressure refrigeration
process. Refrigerant and lubricating oil. Refrigeration load calculations.
Compressors. Condensers. Evaporators. Refrigerant expansion devices and level
control. Refrigerant controls. Valve components. Electrical control and monitoring
systems. Refrigerant piping and vessel design. Safety.
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03604371

การควบคุมอั ตโนมั ติ
(--)
(Automatic Control)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน:
หลั กการควบคุมอั ตโนมั ตการวิ
ิ เคราะห์และการสร้างแบบจําลองของชินส่วน
ควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบป้ อนกลั บเชิงเส้น การวิ เคราะห์และออกแบบโดเมน
เวลา การตอบสนองเชิงความถี การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม
Automatic control principles. Analysis and modeling of linear control
elements. Stability of linear feedback systems. Time domain analysis and design.
Frequency response. Design and compensation of control systems.

03604381

ปฏิบ ั ติการวิ ศวกรรมเครืองกลI
1(0-3-2)
(Mechanical Engineering Laboratory I)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03604222 หรือ 03604201
งานทดลองในด้านกลศาสตร์ของเครืองจั กรกล การควบคุมอั ตโนมั ติและวั สดุ
วิ ศวกรรม
Experimental works in mechanics of machinery, automatic control and
engineering materials.

03604382

ปฏิบ ั ติการวิ ศวกรรมเครืองกลII
1(0-3-2)
(Mechanical Engineering Laboratory II)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03604341 หรือ 03604202
งานทดลองในด้านอุณหพลศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อน กลศาสตร์ของไหล
การทําความเย็ น การปรั บอากาศ การแปลงผั นพลั งงาน วิ ศวกรรมยานยนต์ และ
เครืองยนต์เผาไหม้ภายใน
Experimental works in thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics,
refrigeration, air conditioning, energy conversion, automotive engineering and
internal combustion engines.

03604435

การจั ดการเครืองจั กรกล
3(3-0-6)
(Machinery Management)
หลั กการจั ดการด้านเครืองจั กรกลโครงสร้างการซ่อมบํารุงรั กษา การวางแผน
การจั ดเตรียมอะไหล่ การซ่อมบํารุงรั กษา การจั ดซือและการสํารองอะไหล่ การควบคุม
การบํารุงรั กษาและประเมิน
Principle of machinery management. Maintenance structure. Planning.
Spare part preparation. Maintenance. Purchase and stock of spare parts.
Maintenance control and evaluation.
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03604441

เครืองจั กรกลของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Machinery)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03604242
ทฤษฎีและการออกแบบเครืองจั กรกลของไหล ลั กษณะเฉพาะ สมรรถนะ และ
การประยุกต์ของพั ดลม เครืองเป่ าเครืองอั ดและเครืองสูบ ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแม
ติกส์
Theory and design of fluid machinery. Characteristics, performance and
application of fans, blowers, compressors, and pumps. Hydraulics and pneumatic
systems.

03604442

วิ ศวกรรมโรงผลิตกําลั ง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03604341 หรือ
202
หลั กการแปลงผั นพลั งงานและแนวคิดสภาพพร้อมใช้งาน การวิ เคราะห์เชือเพลิง
และการเผาไหม้ การศึกษาองค์ประกอบของโรงผลิตกําลั งกั งหั นไอนํ า กั งหั นก๊าซและ
เครืองยนต์เผาไหม้ภายใน วั ฏจั กรรวมและโคเจนเนอเรชั น โรงผลิตกําลั งพลั งนํ า โรงผลิต
กําลั งนิวเคลียร์ การควบคุมและเครืองมือ เศรษฐศาสตร์โรงผลิตกําลั งและผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อม
Energy conversion principles and availability concept. Fuels and
combustion analysis. Component study of steam, gas turbine and internal
combustion engine power plants. Combined cycle and cogeneration. Hydro power
plant. Nuclear power plant. Control and instrument. Power plant economics and
environmental impacts.

03605399

การเตรียมโครงงานวิ ศวกรรมเครืองกลและระบบการผลิ ต
1(0-3-2)
(Mechanical Engineering and Production System Project
Preparation)
การจั ดเตรียมข้อเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความก้าวหน้า
Preparation of project proposal. Literature review and progress report.

03605411

กระบวนการขึ นรูป
3(3-0-6)
(Forming Processes)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน :03602311
สภาพยื ดหยุ่นของการเปลียนรูปแบบพลาสติกของโลหะ กระบวนการขึ นรูปโลหะ
ก้อนและโลหะแผ่น กระบวนการตีข ึ นรูป รีดขึ นรูป ดึงขึ นรูปและอั ดฉีดขึ นรูป กระบวนการ
ขึ นรูปโลหะผง คุณสมบั ติของพอลิเมอร์ เซรามิกและพลาสติก กระบวนการขึ นรูป
พลาสติก เครืองมือกลสําหรั บกระบวนการขึ นรูปโลหะและกระบวนการการฉีดพลาสติก

29

Elasticity of plastic deformation of metal. Bulk and sheet metal forming
processes. Forging, rolling, drawing and extruding processes. Powder metallurgy
processes. Properties of polymers, ceramics and plastics. Plastics forming
processes. Machine tools in metal forming and plastic injection processes.
03605412

กระบวนการตั ดปาดผิวโลหะ
3(3-0-6)
(Metal Removal Processes)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน :
หลั กมูลกระบวนการตั ดปาดผิวโลหะ เครืองมือตั ดปาดผิวโลหะ หน้าทีของ
ส่วนประกอบเครืองมือตั ด การสึกหรอของเครืองมือตั ด การหล่อเย็ นและการหล่อลืนของ
เครืองมือตั ด ลั กษณะเฉพาะและชนิดของเศษตั ด แรงตั ดและสมบั ติว ั สดุของเครืองมือตั ด
Fundamentals of metal removal processes. Metal removal cutting tools.
Functions of cutting tools components. Corrosion of cutting tools. Cooling and
lubrication of cutting tools. characteristics and types of chips. Cutting forces and
material properties of cutting tools.

03605413

เทคโนโลยี งานเชือม
3(3-0-6)
(Welding Technology)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน :03602311
หลั กมูลกระบวนการต่อและตั ดชินงาน โลหะวิ ทยางานเชื อม การเชือมเหล็กกล้า
ผสมและโลหะผสม ป ั ญหาในกระบวนการเชือม การเลือกลวดเชือมเพือกระบวนการเชือม
การเปลียนรูปในกระบวนการเชือม คุณภาพของแนวเชือมและการตรวจสอบ การ
ประมาณราคาและการพิจารณาการออกแบบด้านการเชือม
Fundamentals of joining and cutting processes. Welding metallurgy.
Welding of steel and metal alloys. Problems in welding processes. Electrode
selection for welding processes. Shape deformation in welding processes. Weld
quality and inspection. Cost estimation and design consideration in welding.

03605414

เทคโนโลยี แม่พิมพ์
3(3-0-6)
(Die Technology)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน :03602311
แนวคิดในการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์ การวางแผนกระบวนการการทํา
แม่พิมพ์ การประมาณราคาแม่พิมพ์ เครืองมือตั ดและเครื องมือกลสําหรั บการผลิต
แม่พิมพ์ วั สดุแม่พิมพ์และกระบวนการบําบั ดทางความร้อน การออกแบบแม่พิมพ์ดึงขึ น
รูป แม่พิมพ์ต ั ด แม่พิมพ์เจาะ แม่พิ มพ์ต ั ดขอบและแม่พมพ์ิ พ ั บขอบ การตรวจสอบ
แม่พิมพ์ การทดสอบแม่พิมพ์ การบํารุงรั กษาแม่พิมพ์
Concepts of die design and manufacturing. Die making process planning.
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Cost estimation of dies. Cutting tools and machine tools for dies manufacturing.
Die materials and heat treatment process. Drawing, cutting, punching, perching,
and edge bending dies design. Inspection, testing and maintenance of dies.
03605496

เรืองเฉพาะทางวิ ศวกรรมเครืองกลและระบบการผลิต
1-3
(Selected Topics in Mechanical Engineering and Production
System)
เรืองเฉพาะทางวิ ศวกรรมเครืองกลและระบบการผลิตในระดั บปริญญาตรี หั วข้อ
เรืองเปลียนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in mechanical engineering and production system at the
bachelor‘s degree level. Topics are subject to change each semester.

03605497

สัมมนา
1
(Seminar)
การบรรยายและอภิปรายเรืองทีน่าสนใจทางวิ ศวกรรมเครืองกลและระบบการ
ผลิตในระดั บปริญญาตรี
Presentation and discussion of current topics of interesting in mechanical
engineering and production system at the bachelor‘s degree level.

03605498

ป ั ญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิ ศวกรรมเครืองกลและระบบการผลิตขั นปริญญาตรี และ
เรียบเรียงเขี ยนเป็นรายงาน
Study and research in mechanical engineering and production system at
the bachelor’s degree level and compile into written reports.

03605499

โครงงานวิ ศวกรรมเครืองกลและระบบการผลิต
2(0-6-3)
(Mechanical Engineering and Production System Project)
วิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน:03605399
โครงงานทีน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ของวิ ศวกรรมเครืองกลและระบบการผลิต
Interesting projects in various disciplines of mechanical engineering and
production system.

