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คําอธิบายรายวิชา
01206221 ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับวิศวกร
3(3-0)
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
พื้นฐาน : 01417168
ความนาจะเปน คาคาดคะเน และการแจกแจงความนาจะเปนที่ใช
ทั่วไป การแจกแจงจากการสุมตัวอยาง การอนุมานทางสถิติสําหรับปญหา
การสุมตัวอยางหนึ่งและสองชุด การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะห
ความแปรปรวน และการประยุกตสถิติกบั ระบบอุตสาหกรรม
Probability, expectation and common probability distributions,
sampling distributions, statistical inference for one-and-two-sample
problems, regression analysis, analysis of variance and their
application to industrial systems.
01206251 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Economy)
พื้นฐาน : 01206221
การวิเคราะหผลเชิงเศรษฐศาสตรของการตัดสินใจทางวิศวกรรมภายใต
ความแนนอนและความไมแนนอน วิธีการวัดคาเทียบเทาโดยการวิเคราะห
การลงทุนรวมและการวิเคราะหการลงทุนเพิ่ม การประยุกตการวิเคราะห
ทดแทน การวิเคราะหจุดคุมทุนและการวิเคราะหโครงการของภาครัฐบาล
รวมทั้งผลของภาษีเงินไดและผลของเงินเฟอ
Analysis of economic aspects for engineering decisions under
certainty and uncertainty, 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.

01206311 กระบวนการผลิต I
3(3-0)
(Manufacturing Process I)
พื้นฐาน : 04813282
พื้นฐานของกระบวนการผลิต การหลอ การขึ้นรูป การเชื่อม ผงโลหะ
วิทยา การขึน้ รูปโลหะดวยวิธีรอนและเย็น การตัด กลึง ไส เจาะ กัด ขนาด
และการทําผิวเรียบ การวัดและตรวจสอบ ความสัมพันธของกระบวนการ
ผลิตและวัสดุ และคาใชจายในการผลิต
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 and
manufacturing processes; and manufacturing costs.
01206321 การวิจัยการดําเนินงานสําหรับวิศวกร I
3(3-0)
(Operations Research for Engineers I)
พื้นฐาน : 01206221
เทคนิคการแกปญหาเชิงกําหนด แบบจําลองทางคณิตศาสตร
กําหนดการเชิงเสนและปญหาคูควบ แบบจําลองโครงขาย แบบจําลองพัสดุ
คงคลัง การแกไขปญหาทางอุตสาหกรรม ปญหาการขนสงและการสงผาน
ปญหาการมอบหมายงาน เทคนิคการแกปญหา ปญหาที่ไมเปนปญหาเชิง
กําหนด การตัดสินใจภายใตความไมแนนอนและความเสี่ยง ทฤษฎีเกมส
ทฤษฎีแถวคอย การใชแบบจําลองเพื่อการตัดสินใจ
Techniques for solving deterministic problems: mathematical
modeling, linear programming and dual problems, network models,
inventory models, transportation and transshipment problems,
assignment problems; techniques for solving non-deterministic
problems: decision making under uncertainty and risk, games theory,
queuing theory, simulation model for decision making.
01206322 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0)
(Quality Control)
พื้นฐาน : 01206221
แนวความคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีควบคุมคุณภาพ การ
วางแผนและควบคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ
แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของกระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ

การชักตัวอยางและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรมความไวใจ
ไดในการผลิต การประกันคุณภาพ วิศวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ
ที่เกี่ยวของ
Quality concepts, evolution of quality control methods, quality
planning and control in production process, 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.
01206341 การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Work Study)
พื้นฐาน : 01206221
หลักการของขั้นตอนการทํางาน การวิเคราะหกระบวนการผลิตโดย
แผนภูมิการผลิต แผนภูมิการไหล แผนภูมิคน-เครื่องจักร การวิเคราะหการ
เคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิไซโม หลักการปรับปรุงงานและออกแบบ
การทํางาน รวมทั้งการประยุกตหลักการของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม การ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน การสุมงาน หลักการศึกษาเวลา การศึกษา
เวลาโดยตรงและฐานขอมูลเวลาพื้นฐาน การหาคาเผื่อ การใชเวลามาตรฐาน
ในการสรางระบบคาแรงจูงใจ
Principles of elements of works, analysis of production process
by using of production process chart, flow process, man-machine
chart, micromotion study, SIMO chart, work improvement and job
design including applications of principles of motion economy,
standardization of works operations, work sampling, time study
principles, direct time study and elemental time data, determination of
allowance factor and the use of standard time in establishing various
production-based incentive schemes.
01206342

การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0)
(Production Planning and Control)
พื้นฐาน : 01206321
ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ การ
จัดการวัสดุคงคลัง การวิเคราะหตนทุนและกําไรเพื่อการตัดสินใจ การ
จัดลําดับและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต เทคนิคสมัยใหมในการ
วางแผนและควบคุมการผลิต

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.
01206343 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Plant Design)
พื้นฐาน : 01206341
เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห
ผลิตภัณฑ ปจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผังใหม การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล การพัฒนาและการนําเสนอผังโดยพิจารณาถึงคนงาน
อุปกรณ เครื่องจักร อุปกรณสนับสนุนการผลิต ระบบการเคลื่อนยายวัสดุ
การเก็บตลอดจนสภาพแวดลอม
Industrial plant design and layout techniques, plant location,
product analysis, factors and causes influencing new layout; data
collection and analysis; developing and presentation of layout
considering employees, equipment, supporting system, material
handling system, storage, and environmental surrounding.
01206401 วิศวกรรมความปลอดภัยเบือ้ งตน
1(1-0)
(Introduction to Safety Engineering)
หลักการเบื้องตนของอุบตั ิเหตุ ความปลอดภัยและการจัดการดาน
ความปลอดภัย เทคโนโลยีและความปลอดภัยในที่ทํางาน หลักและวิธีการใน
การปองกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
โรงงาน และระบบจัดการดานอาชีวอนามัย
Basic principles of accidents, safety and safety management,
technology and safety in workplaces, principles and methods for
preventing fire accident in industries, safety laws in factories and
occupational health management system.
01206431 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Management)
การจัดองคการและการจัดการในอุตสาหกรรม แนวคิดและทฤษฎีของ
การจัดการ การวิเคราะหปญ
 หาและกระบวนการแกปญ
 หา ทฤษฎีของ
องคกร ภาระหนาที่ของฝายจัดการ การควบคุมดูแลและการประเมินผลการ

ทํางาน การวิเคราะหปจจัยจูงใจในการทํางาน ภาวะผูน ํา จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิศวกร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน
Industrial organization and management concepts and theories
of management, problem analysis and problem solving process,
organizational theories, function of management, controlling and
performance evaluation, motivational tools, leadership, ethics and
responsibility of engineers, behavior modification and interpersonal
skills.
01206471 วิศวกรรมการซอมบํารุง
3(3-0)
(Maintenance Engineering)
พื้นฐาน : 01206221
แนวความคิดในงานซอมบํารุง สถิติการชํารุดขัดของและการวิเคราะห
สาเหตุ ระบบซอมบํารุงปองกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซอมบํารุง
การควบคุมอะไหล ทรัพยากรบุคคลในงานซอมบํารุง การวัดผลงานซอม
บํารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง
Maintenance concepts, failure statistics and causes analysis,
preventive maintenance system, planning and control of maintenance
activities, spare parts controls, human resources for maintenance
works, maintenance performance measurement and system appraisal
for improvement.
01208111

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
(Engineering Drawing)
เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิต
ประยุกต เทคนิคการเขียนภาพราง การเขียนภาพออรโธกราฟฟก การเขียน
ภาพสามมิติ การใหขนาด การเขียนภาพตัด วิวชวย หลักการเรขาบรรยาย
เบื้องตน การหาแผนคลี่ การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย
Lettering techniques; applied geometry drawing; sketching
techniques; orthographic drawing; pictorial drawing; dimensioning;
sectional view drawing; auxiliary views; introduction to descriptive
geometry; development; computer-aided drawing.

01208211

การออกแบบวิศวกรรมและการสรางแบบจําลอง
3(2-3)
(Engineering Design and Modeling)
พื้นฐาน : 01208111
กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล การออกแบบใชคอมพิวเตอรชว ย
การจัดการขอมูลผลิตภัณฑ วิศวกรรมยอนรอย การออกแบบเกณฑความ
คลาดเคลื่อน การเขียนแบบเพื่อการออกแบบและการผลิต
Mechanical design process, computer aided design, product
data management, reverse engineering, tolerancing design, design
and production drawing.

01208221

กลศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0)
(Engineering Mechanics I)
พื้นฐาน : 01417167
การวิเคราะหแรง สมดุล การประยุกตสมการสมดุลกับโครงสรางและ
เครื่องจักรกล จุดศูนยถวง ทฤษฎีของแปปปส คาน กลศาสตรของไหล
ความฝด งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่
Force analysis, equilibrium, application of equilibrium equation
to frames and machines, centroid, theorem of Pappus, beams, fluid
mechanics, friction, virtual work, stability of equilibrium, area moment
of inertia.

01208222

กลศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0)
(Engineering Mechanics II)
พื้นฐาน : 01208221
โมเมนตความเฉื่อยของมวล กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็งที่
เคลื่อนทีใ่ นระนาบ สมการเคลื่อนที่ หลักของอิมพัลสและโมเมนตัม หลัก
ของงานและพลังงาน การกระแทก หลักเบื้องตนของการเคลื่อนทีใ่ นระวางที่
Mass moment of inertia, mechanics of particle and rigid body in
plane motion, equation of motion, principle of impulse and momentum,
principle of work and energy, impact, fundamental of space motion.

01208241

อุณหพลศาสตร I
(Thermodynamics I)
พื้นฐาน : 01417167

3(3-0)

สมบัตขิ องสารบริสุทธิ์ งานและความรอน กาซอุดมคติ กฎขอที่หนึ่ง
และขอทีส่ องของอุณหพลศาสตร เอนโทรป การถายโอนความรอนและการ
แปลงผันพลังงานเบื้องตน
Properties of pure substances, work and heat, ideal gas, first
and second laws of thermodynamics, entropy, basic heat transfer and
energy conversion.
01208242

กลศาสตรของไหล
3(3-0)
(Fluid Mechanics)
พื้นฐาน : 01417168
สมบัตขิ องไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการความตอเนื่อง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน พลศาสตรของการไหลของของไหลที่ไมยุบตัว
และไมมีความหนืด การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลที่ไมยุบตัว
และมีความหนืด การไหลในทอ แรงฉุดและแรงยก
Fluid properties; fluid statics; continuity equation; momentum
equation; energy equation; dynamics of incompressible and inviscid
fluid flow; dimensional analysis and similitude; incompressible and
viscous flow; flow in pipes; drag force and lift force.

01208261

กลศาสตรของแข็ง
3(3-0)
(Mechanics of Solids)
พื้นฐาน : 01208221
การวิเคราะหความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความ
เคน และความเครียด วงกลมมอร สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีของคาสติกลีโน
การวิเคราะหชิ้นสวนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด การดัดและการโกงงอ
ภาชนะความดัน ความเคนผสม ความเคนหนาแนน พลังงานความเครียด
Stress and strain analysis; stress-strain relation; Mohr's
circle; material properties; theorem of Castigliano; analysis of
members resisting axial, torsion, bending and buckling loads;
pressure vessel; combined stresses; stresses concentration; strain
energy.

01208271

วิธีการคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครือ่ งกล
(Computer Methods for Mechanical Engineering)
พื้นฐาน : 01417267

3(2-3)

วิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาทางวิศวกรรม การหารากของสมการ
พหุนามโดยใชวธิ ีนิวตัน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน การประมาณคา
ในชวงของขอมูล วิธีการหาปริพันธและการหาอนุพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ คาความคลาดเคลื่อนและ
เสถียรภาพของแตละวิธีการ การวิเคราะหใชคอมพิวเตอรชวยของระบบ
เชิงกล
Numerical methods in engineering problems solving, root of
polynomial equation determination using Newton’s method, solution of
linear equation system, data interpolation, numerical integration and
differentiation, numerical solution of ordinary differential equation,
error and stability of each method, computer-aids analysis of
mechanical systems.
01208321

กลศาสตรของเครื่องจักรกล
3(3-0)
(Mechanics of Machinery)
พื้นฐาน : 01208222
กลไกตาง ๆ และการวิเคราะหการขจัด ความเร็วและความเรงของ
ชิ้นสวนของกลไก การวิเคราะหแรงและการเคลื่อนทีท่ ี่เกิดขึ้นใน
เครื่องจักรกล การถวงใหเกิดดุลในมวลทีห่ มุนและในมวลที่เคลื่อนทีก่ ลับไป
กลับมา
Mechanisms and the analysis of displacements, velocity and
acceleration of their members, analysis of forces and motions in
machines, balancing of rotation and reciprocation masses.

01208322

การสั่นเชิงกล
3(3-0)
(Mechanical Vibrations)
พื้นฐาน : 01417267
ทฤษฎีของการสั่นแบบอิสระและแบบถูกแรงกระทําของระบบหนึ่ง
ระดับขั้นความเสรีและหลายระดับขั้นความเสรี การหมุนที่ไมไดดุล การ
ควงของเพลา เครื่องมือวัดการสั่น การแยกการสั่นและการดูดกลืนการสั่น
การประยุกตทางอุตสาหกรรม
Theory of free and forced vibration of systems with one and
more than one degree of freedom, unbalanced rotation, whirling of
shaft, vibration measuring instruments, vibration isolation and
absorption, and industry applications.

01208323

การวัดทางวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Measurements)
พื้นฐาน : 01417267
การวัดปริมาณทางวิศวกรรมใหอยูในรูปของสัญญาณไฟฟาเพื่อใชใน
การควบคุม ศึกษาและแสดง การวัดการเคลื่อนที่ ความดัน อุณหภูมิ
ความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การตอบสนองทางพลวัติ
ของเครื่องมือวัด
Measuring of engineering quantity in electrical signal for control,
study and display; measurement of motion, pressure, temperature,
strain, fluid flow, forces and torques; dynamic response of measuring
devices.

01208331

เครื่องยนตเผาไหมภายใน
3(3-0)
(Internal Combustion Engines)
พื้นฐาน : 01208341
ประเภทและหลักการทํางานของเครื่องยนตเผาไหมภายใน
พารามิเตอรของการออกแบบและการทํางาน ทฤษฎีของการเผาไหม สมบัติ
ของสารทํางาน วงจรการทํางานของเครื่องยนต กระบวนการแลกเปลี่ยน
กาซ ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนตจดุ ระเบิดดวยประกายไฟ การ
เคลื่อนทีข่ องกาซในกระบอกสูบ การเผาไหมในเครื่องยนตจุดระเบิดดวย
ประกายไฟและจุดระเบิดดวยการอัด การเกิดมลพิษและการควบคุม
Engine types and operation, engine design an operating
parameter, combustion theory, properties of working substances,
engine cycles, gas exchange processes, spark-ignition engine fuel
system, gas motion within the cylinder, combustion in spark-ignition
and compression-ignition engines, pollutant formation and control.

01208332

วิศวกรรมยานยนต I
3(3-0)
(Automotive Engineering I)
พื้นฐาน : 01208222
กําลังที่ใชในการขับเคลื่อน แรงตานการเคลื่อนที่ในรูปแบบตางๆ
ความเรง การหาอัตราทดของเฟองเกียร สมรรถนะของเครื่องยนต การทรง
ตัวของรถยนตบนพื้นระดับและพื้นเอียง สมการเคลื่อนที่ของยานยนต การ
ทรงตัวทางพลศาสตร การตอบสนองตอระบบบังคับเลีย้ ว

Power required for propulsion, resistant of motions,
acceleration, gear ratio, engine performances, vehicle stability on
horizontal and vertical plane, equation of motions of vehicle, dynamics
stability, steering response.
01208341

อุณหพลศาสตร II
3(3-0)
(Thermodynamics II)
พื้นฐาน : 01208241
สภาพยอนกลับไมไดและสภาพการใชประโยชนได วัฏจักรกําลังไอ
วัฏจักรกําลังกาซ วัฏจักรทําความเย็น ความสัมพันธทางอุณหพลศาสตร
กาซผสม ปฏิกิริยาเคมี
Irreversibility and availability, vapor power cycles, gas power
cycles, refrigeration cycles, thermodynamics relations, gas mixtures,
chemical reaction.

01208351

การถายโอนความรอน
3(3-0)
(Heat Transfer)
พื้นฐาน : 01417267
หลักการของการถายเทความรอนโดยการนํา การพาและการแผรังสี
สภาพการถายเทความรอนแบบคงที่และไมคงที่ในหนึง่ สอง หรือสามมิติ
หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการไหลของความรอนและถายเทของมวลสาร อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน
Principles of heat transfer by conduction, convection and
radiation; steady and unsteady state condition in one, two or three
dimensional heat transfer; introduction to heat flow and mass transfer;
heat exchanger.

01208352

การทําความเย็น I
3(3-0)
(Refrigeration I)
พื้นฐาน : 01208341
วัฎจักรทําความเย็น การทําความเย็นแบบอัดไอ คุณสมบัติของน้ํายา
ชิ้นสวนประกอบของระบบทําความเย็นและวิธีการเลือก ทอน้ํายาและวิธีการ
เลือก คูลลิ่งทาวเออรและวิธีการเลือก การออกแบบทอน้ําและวิธีการเลือก
ระบบควบคุมและการวัด การคํานวณโหลดความเย็น

Refrigeration cycles, vapor compression refrigeration, refrigerants
properties, refrigeration system components and selection, refrigerant
tubes and selection, cooling towers and selection, tubes design and
selection, control system and measurement, cooling load calculation.
01208371

การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0)
(Automatic Control)
พื้นฐาน : 01417267
การจําลองระบบกายภาพและทําระบบที่ไมใชเชิงเสนใหเปนเชิงเสน
อยางประมาณฟงกชันการถายโอนและแผนภาพแบบบล็อก การควบคุม
แบบเปด/ปด และแบบพี-ไอ-ดี การทํางานในสภาวะปกติ ความคลาดเคลื่อน
และสัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน การแกสมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดา
ดวยวิธีแบบเกาดวย วิธีการแปลงของลาปลาซ และดวยแอนะล็อก
คอมพิวเตอร การตอบสนองที่แปรเปลี่ยนตามเวลาและการวิเคราะห
เสถียรภาพของระบบดวยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองตอความถี่และ
แสดงขอมูลการตอบสนองตอความถี่ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุม ระเบียบวิธีปริภูมิสถานะและระบบควบคุมที่มหี ลายอินพุต หลาย
เอาตพุต
Modeling of physical system, transfer function and block
diagram, on-off control and PID control, normal state operation,
tolerance and coefficient of tolerance, solution of ordinary differential
equation using Laplace transformation and analog computer, time
variable response, analysis of system stability by root path method,
frequency response and data display, improvement of control system
efficiency, state-space method, control system with multi input-output.

01208411

แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล I
(3-0)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering I)
ฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับแคด/แคม คําสั่งสําหรับการสราง
แบบจําลองสามมิติ การเขียนแบบรายละเอียดและการใหขนาด การประกอบ
และตารางวัสดุ แคมสําหรับการกัดพื้นฐาน
Hardware and software for CAD/CAM, commands for creating
three dimensional models, detail drawing and dimensioning, assembly
and bill of materials, CAM for basic milling functions.

01208412

แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล II
3(3-0)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering II)
พื้นฐาน : 01208411
การสรางแบบจําลองของของแข็งและผิวทีซ่ ับซอน การออกแบบงาน
แผนโลหะ การสรางแบบจําลองและการวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตสําหรับ
โครงสรางและการไหลของพลาสติก แคมสําหรับเครื่องตัดโลหะซีเอ็นซีดวย
ลวดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี แคมขั้นสูงสําหรับเครื่องกัดซีเอ็นซี การผลิตแผน
โลหะ
Complex solid and surface modeling, sheet metal design, finite
element modeling and analysis for structure and plastic flow, CAM for
CNC wire-cutting and CNC turning machines, advanced CAM for
CNC milling machine, sheet metal manufacturing.

01208413

แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล III
3(3-0)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering III)
พื้นฐาน : 01208411
การใชแคด/แคม สําหรับการออกแบบชิ้นสวนทางเครื่องกล การ
ออกแบบอุปกรณจับและยึดชิ้นงาน การออกแบบแมพิมพสําหรับพอลิเมอร
และแผนโลหะ แคดสําหรับการวิเคราะหความเคน ความเครียดและการ
สั่นสะเทือน การคาดคะเนพฤติกรรมของพอลิเมอรและแผนโลหะในกรรมวิธี
การผลิต
Applications of CAD/CAM/CAE for mechanical components
design, jig and fixture design, mold design for polymers and sheet
metal, CAE for stress-strain and vibration analysis, prediction of inprocess material behavior for polymer and sheet metal.

01208418

วิธีสมาชิกจํากัดเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Finite Element Methods)
แนวคิดของวิธีสมาชิกจํากัด การสรางสูตรปริพันธและวิธีการแปรผัน
การสรางสูตรของวิธีสมาชิกจํากัดสําหรับการวิเคราะหแบบสถิตเชิงเสนของ
ของแข็งและโครงสราง การถายโอนความรอนในของแข็ง และการไหลของ
ของไหล

Concept of finite element method; integral formulations and
variational methods; formulation of finite element methods for analysis
of linear static solids and structures, heat transfer in solids, and fluid
flow.
01208419

พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Computational Fluid Dynamics)
แนวคิดของพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ สมการการนําพาของการ
ไหล วิธีปริมาตรจํากัด การประยุกตซอฟตแวรทางพลศาสตรของไหลเชิง
คํานวณสําหรับการไหลแบบราบเรียบและแบบปน ปวนภายในทอ การไหล
ผานสิ่งกีดขวาง การไหลและการถายโอนความรอนในหองปรับอากาศ การ
ถายโอนความรอนในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การสรางแบบจําลองการเกิด
เพลิงไหมในหอง
Concept of computational fluid dynamics, transport equations of
flow, finite volume method; application of computational fluid dynamics
software for laminar and turbulent flows in a pipe, flow over obstacles,
flow and heat transfer in an air-conditioned room, heat transfer in an
electronic equipment, modeling of fire in a room.

01208431

วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง
3(3-0)
(Power Plant Engineering)
พื้นฐาน : 01208341
การแปลงรูปพลังงาน การคํานวณภาระงานในโรงผลิตกําลัง
เศรษฐศาสตรโรงผลิตกําลัง เชื้อเพลิงและการเผาไหม โรงผลิตกําลังไอน้ํา
โรงผลิตกําลังกังหันกาซโรงผลิตกําลังพลังน้ํา โรงผลิตกําลังเครื่องยนตเผา
ไหมภายในงานตนกําลังนิวเคลียร
Energy transformation, load calculation in power plant,
economics of power plant, fuel and combustion, steam power plant,
gas turbine power plant, hydro-electric power plant, internal
combustion engine power plant, nuclear power plant.

01208432

วิศวกรรมยานยนต II
3(3-0)
(Automotive Engineering II)
ระบบจุดระเบิด ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบหลอลื่นและระบบระบาย
ความรอนของเครื่องยนต

Ignition system, fuel system, lubricating system and cooling
system of engine.
01208433

วิศวกรรมยานยนต III
3(3-0)
(Automotive Engineering III)
ระบบสงกําลัง ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลีย้ ว ระบบเบรก
โครงสรางรถยนต ลอและยาง
Power drive system, suspension system, steering system,
braking system, frame, wheels and tires.

01208434

วิศวกรรมยานยนต IV
3(3-0)
(Automotive Engineering IV)
เทคโนโลยีของระบบยานยนต เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิต
รถยนต เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและซอมบํารุงเครือ่ งยนตและยานยนต
Automotive system technology, design and manufacturing
technology, engine and automobile diagnostic and maintenance
technology.

01208435

เครื่องจักรกลกอสราง
3(3-0)
(Construction Machinery)
พื้นฐาน : 01208321
ชิ้นสวนมูลฐานตางๆ ของเครื่องจักรกล รถแทรกเตอรและอุปกรณที่
เกี่ยวของ รถขุด รถขูด รถบรรทุก รถเกรดและเครื่องอัด เครื่องอัดอากาศ
และเครื่องเจาะ การเลือกใชเครื่องจักรกลกอสราง การวางแผนงานและการ
จัดการ
Basic machine components, tractors and related equipment,
excavating equipment, scrapers, trucks, grading and compacting
equipment, compressors and drills, selection of construction
equipment, planning and management.

01208436

การเผาไหม
(Combustion)
พื้นฐาน : 01208341

3(3-0)

ปฏิกิริยาเคมี การไหลของกาซที่ทําปฏิกิรยิ า เปลวไฟของกาซผสม
การระเบิดรุนแรง เปลวไฟแบบแพรกระจาย การจุดระเบิด การเผาไหมใน
จรวด การเผาไหมของถานหิน ผลที่มีตอสิ่งแวดลอม
Chemical reaction, reacting gas flow, premixed gas flames,
detonation, diffusion flames, ignition, combustion in rockets,
combustion of coal, environmental effects.
01208437

การหลอลื่น
3(3-0)
(Lubrication)
พื้นฐาน : 01208242
ความหนืด สมการของเรยโนลน การหลอลื่นแบบไฮโดรไดนามิก
แบริ่งแบบแผน เจอนัลแบริง่ การหลอลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหลอลื่น
แบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก
Viscosity, Reynolds equation, hydrodynamic lubrication, pad
bearing, journal bearing, hydrostatic lubrication, elastohydro dynamics
lubrication.

01208438

3(3-0)
การจัดการดานเครื่องจักรกล
(Equipment Management)
หลักการจัดการดานเครื่องจักรกล การวางแผน การควบคุมและการ
ประเมินผลการใชงาน การบํารุงรักษาและการซอมแซม การควบคุมดาน
อะไหล
Principles of equipment management, planning, control and
evaluation of equipment utilization, maintenance and repair, spare
parts control.

01208441

เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0)
(Fluid Machinery)
พื้นฐาน : 01208242
ทฤษฎีและการออกแบบเครือ่ งจักรกลกังหัน ลักษณะเฉพาะ
สมรรถนะและการประยุกตพัดลม เครื่องเปา เครื่องอัด และเครื่องสูบ
ระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก
Theory and design of turbomachinery; characteristics,
performance and application of fans, blowers, compressors, and
pumps; hydraulics and pneumatic systems.

01208442

การจัดการและเศรษฐศาสตรของพลังงาน
3(2-3)
(Energy Management and Economics)
พื้นฐาน : 01208241 หรือ 01202221 และ 01205201 หรือ 01205211
สถานการณพลังงานและแนวคิดของการอนุรักษพลังงาน เทคนิคการ
ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน การคํานวณคาการถายเทความรอน
รวมของอาคารและหลังคา การอนุรักษพลังงานในระบบความรอนและไฟฟา
การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การวิเคราะหเศรษฐศาสตร
พลังงานและสิง่ แวดลอมดานการใชพลังงาน
Energy situation and concepts of energy conservation, energy
audits, calculation of the overall thermal transfer value and the roof
thermal transfer value, energy conservation in thermal and electrical
system, energy management in buildings and industry, energy
economics analysis and energy usage environment.

01208443

วิศวกรรมกาซ
3(3-0)
(Gas Engineering)
สมบัตขิ องกาซและระบบการกลั่น การแยกและกระบวนการแยกกาซ
การอัดกาซ การวัดกาซ การคํานวณเกี่ยวกับการไหลในทอของกาซ
Properties of gases and distillation system, gas separation and
process, gas compression, gas measurement, calculation of gas flow
in pipe.

01208444

วิศวกรรมรังสีอาทิตยเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Solar Engineering)
พื้นฐาน : 01208351
พลังงานทดแทน ขอมูลการแผรังสีอาทิตย การดูดกลืนโดยตัวเก็บรังสี
ทฤษฎีและสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผนราบ การสะสมพลังงาน การ
แปลงผันเปนพลังงานกล
Renewable energy, solar radiation data, collector absorption,
theory of plane collector and performance, energy storage, conversion
to mechanical energy.
เครื่องยนตกังหันกาซ
3(3-0)
(Gas Turbine)
พื้นฐาน : 01208341

01208445

ชนิดของเครื่องยนตและการทํางาน วัฎจักรการทํางานของกังหันกาซ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกังหันกาซ เครื่องยนตกังหันกาซที่ใชกับ
เครื่องบิน สวนควบของเครือ่ งยนตกังหันกาซ
Types of engine and working, gas turbine cycle, improve of gas
turbine performance, gas turbine for airplane, gas turbine accessory.
01208446

การออกแบบระบบทางความรอน
3(3-0)
(Thermal System Design)
พื้นฐาน : 01208351
แนวความคิดเบื้องตนของอุณหพลศาสตร การประยุกตใชกฎขอที่
หนึ่งและกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตรกับระบบทางความรอน การถายเท
ความรอน การออกแบบใหระบบใชงานไดซึ่งเกี่ยวของกับวัฎจักรการทํางาน
ของกลจักรความรอน ระบบทําความเย็น กังหันไอน้ํา กังหันกาซ เครื่อง
ควบแนนและเครื่องยนตแบบลูกสูบชัก การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การ
สรางสมการจากขอมูล การจําลองระบบและการออกแบบใหเหมาะที่สุด
Basic concepts of thermodynamics; application of first and
second law of thermodynamics with thermal systems; heat transfer;
workable design of heat engines, heat pumps, steam turbine, gas
turbine, condensers and reciprocating engines; economic analysis;
equation fittings; modeling thermal equipment; system simulation and
optimized design.

01208447

พลศาสตรของกาซ
3(3-0)
(Gas Dynamics)
พื้นฐาน : 01208341
การไหลแบบยุบตัวได การไหลไอเซนทรอปก คลื่นช็อกปกติ การ
ไหลที่มีความเสียดทาน การไหลที่มีการถายเทความรอน การไหลทั่วไปใน
หนึ่ง สองและสามมิติ คลื่นช็อกเฉียง
Compressible flow; isentropic flow; normal shock wave; flow
with friction; flow with heat transfer; generalized one, two and three
dimensional flow; oblique shock waves.

01208451

การปรับอากาศ
(Air Conditioning)
พื้นฐาน : 01208352

3(3-0)

แนวความคิดมูลฐานในการปรับอากาศ ไซโครเมตรี การคํานวณโหลด
การออกแบบทอลมและการจายลม การระบายลม การควบคุมเสียงและ
ความสั่นสะเทือน การควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศในอาคาร
Basic concepts in air conditioning, psychrometry, calculation of
cooling load, design of air duct and air distribution, air ventilation,
noise and vibration control, control of air conditioning system, air
conditioning in building.
01208452

การทําความเย็น II
3(3-0)
(Refrigeration II)
พื้นฐาน : 01208352
หองเย็น การถนอมอาหารโดยการทําใหเย็น การทําความเย็น
อุณหภูมิต่ําและไครโอจีนิกส ระบบทําความเย็นแบบดูดกลืนไอ ความรอน
ไฟฟา เจ็ทไอน้ํารอน วัฎจักรอากาศและวอรเท็กซทิวซ การออกแบบระบบ
ทําความเย็นและการติดตั้ง
Cold storages; food preservation by cooling; low temperature
refrigeration and cryogenic; absorption, thermal-electric, steam jet
refrigeration system; air cycle and vortex tube; design of refrigeration
system and installation.

01208453

การทําความเย็นและการปรับอากาศภาคปฏิบตั ิ
3(2-3)
(Practice in Refrigeration and Air Conditioning)
พื้นฐาน : 01208241
ศึกษาการใชเครื่องมือ ฝกการติดตั้ง ฝกการบํารุงรักษาและปฏิบัติการ
พรอมการเขียนรายงานประกอบ
Study in use of instruments, installation practice, operation and
maintenance, compilation into written reports.

01208454

อุปกรณควบคุมในระบบปรับอากาศ
3(3-0)
(Control Elements in Air Conditioning Systems)
พื้นฐาน : 01208241
หนาที่ของการควบคุมตัวแปรที่ใชควบคุม จุดประสงคของการควบคุม
วิธีการควบคุม การควบคุมการไหลของของเหลว การควบคุมการไหลของ
อากาศ การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมความชื้น อุปกรณควบคุมตางๆ ใน
ระบบปรับอากาศ

Function of control variable; control purpose; control methods;
control of liquid flow, air flow, temperature, humidity; control elements
in air conditioning system.
01208455

การออกแบบระบบทอภายในอาคาร
3(3-0)
(Plumbing System Design)
พื้นฐาน : 01208211
เกณฑและมาตรฐานของระบบทอ ระบบทอประปาสําหรับอาคาร
การเพิ่มความดันของน้ําในระบบทอ หลักการคํานวณหาขนาดของเครื่องสูบ
น้ําหมุนเวียน การออกแบบระบบทอระบายน้ําและทออากาศ การออกแบบ
ทอน้ํารอน การออกแบบระบบดับเพลิง
Plumbing code and standards, plumbing system for building,
increasing water head in plumbing system, guiding rule for finding the
circulator, drainage system and vent pipe design, design of hot-water
pipe line, fire protection system.

01208456

ระบบปรับสภาวะอากาศในเชิงใชประโยชนสูงสุด
3(3-0)
(Optimization in Air Conditioning System)
พื้นฐาน : 01208352
การออกแบบทางวิศวกรรม หลักการจําลองระบบ การแปลงขอมูล
ทางดานสมรรถนะ การทํางานมาอยูในรูปสมการทางคณิตศาสตร การ
จําลองอุปกรณยอย ระบบในเชิงใชประโยชนสูงสุด
Engineering design, principle of system simulation, expressing
performance data in equation form, component simulation,
optimization.

01208457

การระบายอากาศในอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Ventilation)
พื้นฐาน : 01208451
หลักการระบายอากาศ การเจือจาง การควบคุมความรอน การ
ออกแบบฮูด ฮูดสําหรับงานเฉพาะอยาง การออกแบบระบบระบายอากาศ
อากาศเติมและอากาศหมุนเวียน การกําหนดรายการรายละเอียด การ
ทดสอบระบบระบายอากาศ อุปกรณทําความสะอาด
Principle of ventilation, dilution ventilation, ventilation for heat
control, hood design, specific operations, design procedure, make-up

and recirculated air, construction specifications, testing of ventilation
systems, air cleaning devices.
01208458

หองสะอาด
3(3-0)
(Clean Room)
พื้นฐาน : 01208451
การควบคุมสภาพแวดลอมในหอง หลักการกรองอากาศ การเลือก
และการใชกรองอากาศ พื้นฐานของหองสะอาด ความสกปรกในภาวะ
แวดลอม ชนิดของหองสะอาด การออกแบบหองสะอาด การประหยัด
พลังงาน การควบคุมการไหลของอากาศ หองสะอาดสําหรับงานชีววิทยา
มาตรการการปองกันอันตรายจากงานดานชีววิทยา
Controlling room environment, principle of air filtration, selection
and application of air filter, introduction to clean room, environmental
pollution, clean room type, clean room design, energy savings, control
of air flow, biological clean room, countermeasures for biological
hazards.

01208472

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการเขียนโปรแกรม
3(3-0)
(CNC Machine and Programming)
ประเภทของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี กระบวนการผลิตและการวางแผน
เทคโนโลยีการตัดโลหะ การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสําหรับเครื่องกลึงและ
เครื่องกัด
Type of CNC machines, manufacturing process and planning,
metal cutting technology, CNC programming for turning and milling
machines.

01208473

การประยุกตอิเล็กทรอนิกสในวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0)
(Electronic Application in Mechanical Engineering)
พื้นฐาน : 01205201
อุปกรณไฟฟาที่ใชทางเครื่องกล หลักการทํางานของไดโอด แอลอีดี
และทรานซิสเตอร หลักการเบื้องตนของวงจรฟลเตอร ไทมเมอร คอมแพเร
เตอรและระบบดิจิทัล การนําออฟแอมปและวงจรอินติเกรตมาประยุกตใชใน
การออกแบบวงจรการใชรเี ลย การอินเทอรเฟสทรานสดิ้วเซอร การทํางาน
ของเซอโวแมคคานิซึม หลักการทํางานของระบบตางๆ ของโรบอติก

Electrical instruments in mechanical systems; characteristics
diodes, LED, and transistors; fundamental concepts of filters, time
comparators and digital circuits; application and design us operational
amplifiers, integrated circuits, relays, transdue interfacing and
servomechanicsm; principles of robotic system.
04813281 การฝกงานโรงงานทางวิศวกรรม
1(0-3)
(Engineering Workshop Practice)
ปฏิบตั ิการเกีย่ วกับการวัดขนาดชิ้นงาน งานรางแบบ งานเครื่องมือกล
งานปรับแตงชิ้นงาน งานโลหะแผน การเชื่อมกาซและไฟฟา ความปลอดภัย
ในโรงงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือกล
Practice in work-piece measuring, layout, machine tools, bench
works, sheet metal works, gas and electric welding, safety in
workshop and maintenance of machine tools.
04813282 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0)
(Engineering Materials)
การใชโลหะ พอลิเมอร เซรามิก ยางมะตอย ไม และคอนกรีตเปนวัสดุ
ทางวิศวกรรม แผนภาพสมดุลสถานะและการแปลความหมาย การทดสอบ
และความหมายของสมบัตขิ องวัสดุวศิ วกรรม ความสัมพันธโครงสราง
มหภาคและจุลภาคกับสมบัติ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑที่ใชวัสดุ
วิศวกรรม
Utilization of metal, polymer, ceramic, asphalt, wood and
concrete as engineering materials; phase equilibrium diagrams and
their interpretation; testing and meaning of engineering materials
properties; macrostructures and microstructures in relationships with
properties; engineering materials; production processes for products
using engineering materials.
04813361

การออกแบบเครื่องจักรกล
4(3-3)
(Machine Design)
พื้นฐาน : 01208261
พื้นฐานการออกแบบทางกล สมบัตขิ องวัสดุ ทฤษฎีความขัดของ การ
ออกแบบชิ้นสวนพื้นฐานของเครื่องจักรกล การวิเคราะหและการออกแบบ
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่ซับซอน โครงงานทางการออกแบบ

Fundamental of Mechanical design, properties of materials;
theories of failure, design of simple machine elements, analysis and
design of complex machine elements, design project.
04813362* การวิเคราะหทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0)
(Mechanical Engineering Analysis)
ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธสามัญ แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร
ของระบบทางเครื่องกลไฟฟา กลศาสตร ลม ของเหลว และการถายโอน
ความรอน ฟงกชันถายโอนและการแปลงลาพลาส ระบบแบบลําดับทีห่ นึ่ง
และแบบลําดับที่สอง การประยุกตคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหระบบ
เชิงกล
Solutions of ordinary differential equations. Mathematical
models for mechanical, electrical, pneumatic, fluids and heat transfer
systems. Transfer functions and the Laplace transform. First order
and second order systems, computer applications for mechanical
systems analysis.
04813363* การประยุกตคอมพิวเตอรในกระบวนการผลิต
3(3-0)
(Computer Applications in Manufacturing Process)
ระบบไมโครคอมพิวเตอรสําหรับ การเก็บขอมูล กระบวนการและ
ควบคุม โครงสรางของไมโครคอมพิวเตอร การโปรแกรม การตอเขา-ออก
การเปลี่ยนสัญญาณแบบแอนะล็อกเปนดิจิทัลและแบบดิจิทัลเปนสัญญาณ
แอนะล็อก การวัดผลและควบคุม การเก็บขอมูลและกระบวนการ การสราง
แบบจําลองและรายละเอียดจําเพาะของระบบ กรณีศกึ ษา
Microcomputer systems for data collection, processing and
control, structures of microcomputers, programming, input and output
connection, analog-to-digital and digital-to-analog conversions of
signals, measurement and control, data collection and processing,
model construction and specification of systems. Case studies.
04813371

* วิชาเปดใหม
* วิชาเปดใหม

การควบคุมกําลังของของไหล
(Fluid Power Control)

3(3-0)

พื้นฐาน : 01208342
ทฤษฎีการควบคุมกําลังของของไหล โครงสรางของระบบกําลังของ
ของไหล หลักการทํางานของอุปกรณในระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติก การ
ออกแบบวงจรและการวิเคราะหระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกใน
อุตสาหกรรม เทคนิคการแกปญหาระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกใน
อุตสาหกรรม
Fluid power control theory; structures of fluid power system,
principles of equipment operation in hydraulics and pneumatics
systems; design of hydraulics and pneumatics systems; application of
hydraulics and pneumatics systems; analysis of hydraulics and
pneumatics systems for industries; solving techniques of hydraulics
and pneumatics systems for industries.
04813381

ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต I
1(0-3)
(Mechanical and Manufacturing Engineering Laboratory I)
พื้นฐาน : 01208222
งานทดลองในดานวัสดุวศิ วกรรม การถายเทความรอน กลศาสตร
ของแข็ง กลศาสตรของเครือ่ งจักรกล เครื่องยนตเผาไหมภายใน และกล
ศาสตรวศิ วกรรม
Experimental work in engineering materials, heat transfer,
mechanics of solids, mechanics of machinery, internal combusion
engines and engineering mechanics.

04813382** ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต II
1(0-3)
(Mechanical and Manufacturing Engineering Laboratory II)
พื้นฐาน : 04813381 และ 01208341
งานทดลองในดานการทําความเย็น การสั่นเชิงกล ระบบกําลังของ
ไหล การควบคุมอัตโนมัติ และกลศาสตรของไหล
Experimental work in refrigeration, mechanical vibrations, fluid
power systems, automatic control and fluid mechanics.

** วิชาปรับปรุง

04813399** การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
1(0-3)
(Mechanical and Manufacturing Engineering Projects Preparation)
การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงาน
ความกาวหนา
Preparation of project proposal, literature review and progress
report.
04813461* วิศวกรรมความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
(3-0)
(Safety Engineering in Mechanical and Manufacturing Engineering )
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยและการประยุกต
มูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะเฉพาะและมูลเหตุของอันตรายจาก
ภาชนะความดัน เครื่องจักรกล ไฟฟาและอัคคีภัย เทคนิคในการตรวจสอบ
และควบคุม หลักการและระบบงานที่อาจเปนอันตราย หลักความปลอดภัย
ในงานกอสราง งานอุตสาหกรรมและงานสํานักงาน หลักการปองกันอัคคีภัย
การออกแบบระบบปองกันอัคคีภัย การวิเคราะหอันตรายจากอัคคีภัย การ
ออกแบบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ หลักการของระบบแจงเหตุ
เพลิงไหมและอุปกรณตรวจจับไฟและควันไฟ
General knowledge and application of safety management.
Causes of accidents. Characteristics and causes of hazards from
pressure vessels, machines, electricity and fire. Techniques for
inspection and control. Principles and systems for potentially
dangerous work. Principles for safety in construction, industrial, and
office work. Principle of fire protection, fire fighting system design, fire
hazard analysis, and design of automatic sprinkler system. Principle
of fire alarm system and smoke and fire detectors..
04813496

* วิชาเปดใหม

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
1-3
(Selected Topics in Mechanical and Manufacturing Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตในระดับปริญญาตรี
หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา

Selected topics in mechanical and manufacturing engineering at
the bachelor‘s degree level. Topics are subject to change each
semester.
04813497

สัมมนา
1
(Seminar)
การบรรยายและอภิปรายเรือ่ งที่นาสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกลและ
การผลิตในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion of current topics of interesting in
mechanical and manufacturing engineering at the bachelor‘s degree
level.

04813498 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตขัน้ ปริญญาตรี
และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in mechanical and manufacturing
engineering at the bachelor’s degree level and compile into written
reports.
04813499** โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
2(0-6)
(Mechanical and Manufacturing Engineering Project)
พื้นฐาน : 04813399
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตาง ๆ ของวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
Interesting projects in various disciplines of mechanical and
manufacturing engineering.

** วิชาปรับปรุง

